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1.
INLEIDING

WIE WIJ ZIJN
DansBrabant ondersteunt talentvolle choreografen op weg naar een sterke beroepspraktijk en een onafhankelijke 
positie in het regionale en (inter)nationale dansveld; werkt als ontwikkelinstelling aan een vitaal dansklimaat in de 
provincie Noord-Brabant en opent uiteenlopende en uitdagende perspectieven in de dans. Wij zijn een unieke pijler 
onder het dansklimaat in de provincie Brabant.

Wij zetten de maker en zijn of haar ontwikkeling voorop en plaatsen ons nadrukkelijk binnen de ontwikkelingen 
in het culturele veld (ontschotting, het werken met verschillende disciplines en netwerken, toegankelijkheid van 
schaarse middelen). We signaleren tendensen in deze tijd van verandering en transitie (globalisering, technologische 
ontwikkeling, medialisering). Op basis daarvan kiezen we onze makers en projecten.

Er zíjn voor de makers, dat is onze eerste taak en missie. Wij stellen ons op als mentor en mede-maker. Onze werking 
bestaat uit een voortdurende kritische dialoog en constructieve bevraging op artistiek-inhoudelijke, zakelijk-
strategische en maatschappelijke positionering. Dat is arbeidsintensief, maar in de praktijk doeltreffend. Daarnaast 
bieden we studio- en atelierruimte en ondersteuning op het gebied van de productie, p.r. en marketing.  

We werken aan duurzaamheid in lange lijnen, aan een betere positie voor choreografen in een hybride, 
toekomstbestendige makerspraktijk, aan de opbouw van een pluriform én samenhangend dansveld en aan een 
vruchtbaar en dynamisch dansklimaat in de provincie, in Nederland en over de grens.

Wij zijn een belangrijke schakel tussen het kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk en investeren via Makershuis 
Tilburg en in i.s.m. Fontys Dance Academy in de jongste generatie dansmakers. Tevens constateren we - met 
anderen - dat de positie van de generatie verder gevorderde choreografen en mid-careers, extra ondersteuning 
nodig heeft. De  continuïteit van hun (onafhankelijk) makerschap is een belangrijk aandachtspunt. In hen is reeds 
geïnvesteerd. Zij worden geacht de stap te zetten naar een zelfstandige organisatie of daarvoor alternatieven te 
vinden. De mogelijkheden en de kennis daartoe ontbreken meestal. Ook op landelijk niveau, onder andere door de 
Raad voor Cultuur en in De staat van de Nederlandse dans (Jasper van Luijk 2019), worden op dit vlak knelpunten 
gesignaleerd. 

De afgelopen periode onderzocht DansBrabant met de aangesloten choreografen en in dialoog met collega’s in het 
dansveld, welke rol onze organisatie kan en moet spelen. Het vertrek van artistiek leider Heleen Volman per 1 januari 
2020 bracht het denken over vernieuwing van de organisatie in een stroomversnelling. Wij nemen op dit moment 
stappen om invulling te geven aan een nieuwe positie van DansBrabant; samen met de aangesloten makers zoeken 
we een rol die gebaseerd is op gelijkwaardige samenwerking en maximale wederzijdse inzet van kennis, ervaring en 
middelen.

TERUGBLIK 2017-2020 
Net als in de periode 2013-2016 heeft DansBrabant ook in 2017-2020 de ambitie waargemaakt om vooral dát te doen 
wat nodig is in een kunstenveld in beweging. Om de dans in Noord-Brabant te laten bloeien, groeide de organisatie 
in de periode 2013-2016 van talentontwikkelaar naar genre-ontwikkelaar en van 2017 - 2020 door tot een huis van 
grensverleggende dans waar ook choreografen die al langer werkzaam zijn in hun beroepspraktijk zich verder kunnen 
ontwikkelen. DansBrabant werkte aan dans met urgentie, actualiteit en engagement en werd hierin gesterkt door de 
groeiende internationale waardering die het kreeg.



4

KATJA HEITMANN 
“In 2012 studeerde ik af en trof ik een gehavend kunstenlandschap zonder 
kansen voor een beginnend choreografe. In dat landschap stak Heleen Volman 
(DansBrabant) haar nek uit en via PLAN kon ik vanaf 2014 mijn volgende 
artistieke stappen maken. DansBrabant introduceerde mij bij Valentijn 
Bijvanck (Marres) en vroeg met mij een verlenging van de FPK Nieuwe Makers 
Regeling aan, wat resulteerde in Museum Motus Mori, de grootste productie 
die ik tot nog toe mocht maken. In onze langjarige samenwerking waren Wim 
en Heleen altijd een stimulerend klankbord, en vanuit onze autonome positie 
blijven we ook in de toekomst graag verbindend werken met DansBrabant.”

We begonnen deze periode met Katja Heitmann, Sabine Molenaar, Guilherme Miotto en Hilde Elbers. Enkelen van hen 
behoren - door de ruimte die hen werd geboden voor eigenzinnig onderzoek - intussen tot de baanbrekende makers 
van nu.  

Tussen 2017 en 2020 startten we een goed voorbereide samenwerking met Kristel van Issum en Karel Tuytschaever. 
De samenwerking met The100Hands en Jija Sohn mondde uit in ondersteuning vanuit PLAN. Met Eleni Ploumi startten 
we een kersvers plantraject in 2020. Het zijn allen makers met wie we in de periode 2021-2024 verder werken. 

De afgelopen periode coproduceerde DansBrabant o.a. Arno Schuitemakers Zwaan-winnende The Way You Sound 
Tonight en werd het doorlopende gesprek met GRIP/Jan Martens bekrachtigd door de coproducties die we hadden 
rond het werk van GRIP-maker Bára Sigfússdóttir.

INTERNATIONAAL 
In onze residenties vonden makers van buiten ruimte voor onderzoek. Ieder jaar werd druk gebruikgemaakt van 
deze mogelijkheid in zo’n vijf residenties per jaar. Onze International Choreographers Week is uitgegroeid tot een 
gewaardeerd jaarlijks kennisdelingsplatform tussen choreografen van hier en elders. Met thema’s die precies in ons 
straatje passen: In Between Dance Cultures, I Am My Body en All The Senses.

Deelname aan het Europese project Performing Gender: Dance Makes Differences bevestigde onze keuze voor 
engagement en het koppelen van dans aan actuele en relevante thema’s. In het project werkten we nauw samen met 
Theaterfestival Boulevard. Zeven organisaties uit vijf landen namen deel. Het succes van dit project is reden genoeg 
om opnieuw in te tekenen en bij te dragen aan de voorbereidingen en aanvraag voor Performing Gender 3: Dancing 
In Your Shoes (2020-2023). Al snel bleek DansBrabant een aantrekkelijke partner voor een ander Europees project: 
Micro and Macro Dramaturgies in Dance (2020-2021).

Ons programma Dans&Durf in samenwerking met Domein voor Kunstkritiek krijgt steeds meer internationale 
dimensie. Het unieke reflectieprogramma waarin schrijvers met uiteenlopende achtergronden, maar zonder bagage 
in de dans, worden uitgenodigd om te schrijven over wat ze ervaren tijdens dansvoorstellingen, levert bezielde en 
toegankelijke teksten op die uitnodigen om zelf dans onder woorden te brengen. 

Als klap op de vuurpijl werden we tijdens de Tanzmesse in Düsseldorf gevraagd ons te komen voorstellen aan het 
European Dance House Network, het gerenommeerde netwerk in de dans dat samenwerking stimuleert tussen 
Europese danshuizen met een gemeenschappelijke visie over de grenzen heen. Afgelopen november zijn we officieel 
toegetreden als lid. 

TILBURG
Ondertussen werkten we thuis in Tilburg aan een eigen werkplek. Met ondersteuning van de gemeente vormden we 
de DepenDance aan de Goudenregenstraat om tot Club SoDa, repetitieruimtes met de mogelijkheid van presentatie 
waar we onze signatuur van onderzoek, engagement en actualiteit de komende jaren optimaal kunnen uitdragen. 
Ook andere clubs, zoals bijvoorbeeld Pop Up Cinema, kunnen aanhaken voor interdisciplinaire ontwikkeling en het 
vinden van nieuwe vormen voor de dans. Dit maakt ons een sterkere partij in Makershuis Tilburg, Tilburg Dansstad en 
het PLAN- en Moving Futures netwerk waarin we de afgelopen jaren een steady partner zijn geweest en waaraan we 
onverminderd blijven bijdragen.
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2. 
2021-2024

EEN NIEUWE KOERS
DansBrabant heeft de overtuiging dat, in een kunstenveld waarin de middelen schaarser worden en 
kunstenaarspraktijken meer hybride, makers hun makerschap kunnen versterken door een rol in de organisatie van 
DansBrabant te spelen. De kennis en ervaring van die makers en de aan hen verbonden organisaties zijn tevens 
onmisbaar voor zowel de inhoudelijke groei als de praktische capaciteit van DansBrabant. Wij voerden gesprekken 
over alternatieve organisatiestructuren met makers, binnen onze eigen organisatie en met deskundigen op het gebied 
van ‘makers-gedreven initiatieven’. We werken aan een breed gedragen, pluriforme structuur waarin doorgewinterde, 
minder rijpe en beginnende choreografen hun kennis, expertise, netwerken en hun eigen faciliteiten en structuur 
(zakelijk leiders/creative producers, marketingdeskundigen, vormgevers etc.) optimaal met elkaar delen. Een klimaat 
waarin individuele makers elkaar versterken en tegelijkertijd bouwen aan een steviger autonome positie in het (inter-)
nationale danslandschap. 

JAN MARTENS 
“In deze tijden waarin vanuit een kapitalistische wereldvisie proportioneel teveel 
aandacht wordt besteed aan ondernemerschap en profilering is de radicale 
visie van DansBrabant om voluit voor de makers te gaan grensverleggend. Dat 
was ze in het verleden al, maar met de nieuwe insteek om makers mee vorm 
te laten geven aan de organisatie, zet DansBrabant een tendens waarbij alle 
betrokkenen over elders vastomlijnde grenzen heen werken. Hiermee bezet 
DansBrabant een uiterst unieke positie binnen het Nederlandse veld van 
talentontwikkelaars - een organisatiemodel dat buiten de landsgrenzen heen 
al haar potentieel heeft bewezen - en dat DansBrabant ook verder lokaal en 
internationaal op de kaart zal zetten.” 

De artistieke vormgeving van DansBrabant wordt vanaf 2021 voor de periode van telkens twee jaar ingevuld door 
elkaar afwisselende duo’s van gastcuratoren. De nieuw aangestelde artistiek coördinator Lisa Reinheimer van 
DansBrabant vult deze duo’s aan en zorgt voor samenhang en continuïteit. Het flexibele curatorschap maakt het 
mogelijk deze taak met hun werk als autonoom choreograaf te combineren. Gedrieën dragen zij verantwoordelijkheid 
voor de artistieke lijnen, het invullen van bestaande (o.a. Being There, ICW) of het uitzetten van nieuwe artistieke 
projecten, coaching/mentorschap van jongere makers, inhoudelijke inbreng in netwerken (PLAN, Moving Futures, 
EDN), keuze voor internationale residenties, gebundelde presentaties en programmering van Club SoDa. Dit alles in 
samenspraak met de overige makers en medewerkers die aan DansBrabant zijn verbonden.

De gevorderde makers die zich hiervoor gaan inzetten zijn: Jan Martens, Arno Schuitemaker, Kristel van Issum en 
Katja Heitmann. 

Met hen is het volgende roulatieschema opgesteld: 
 2021: Jan Martens/Kristel van Issum, 
 2022: Jan Martens/Arno Schuitemaker, 
 2023: Arno Schuitemaker/Katja Heitmann, 
 2024: Katja Heitmann/Kristel van Issum 

 
Inhoudelijk levert dat ongekende, elkaar uitdagende en aanvullende perspectieven op: 
Jan Martens/Kristel van Issum: twee generaties: Jan recyclet danstalen, Kristel werkt optimaal circulair in haar 
nieuwe praktijk. Ze vinden elkaar in het spanningsveld van theatraliteit en beweging. Jan sober, Kristel uitbundig.
Jan Martens/Arno Schuitemaker: zelfde generatie, twee (inter)nationale smaakmakers. Beiden evolutionaire 
dansvernieuwers. Denken groot en zijn opgewassen tegen de grote zaal. Jan komeet - Arno slow cooking. Jan vult de 
ruimte, Arno zet hem naar zijn hand
Arno Schuitemaker/Katja Heitmann: twee generaties. Vormvast duo. Bouwen ieder aan hun eigen taal. Vinden elkaar 
in conceptueel denken waarachter heel persoonlijk werk schuilgaat. Beiden haast bovenmenselijk precies in de 
uitwerking van hun concepten. Arno laat tijd, ruimte, geluid ervaren met beweging, Katja is meester van de gestolde 
tijd en beweging.
Katja Heitmann/Kristel van Issum: de jongste en de oudste. Stille wateren, diepe gronden. Twee extremen geworteld 
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in Tilburgs absurdisme. Katja conceptueel, ingetogen, Kristel theatraal, extatisch. Beiden filosofisch met een dodelijke 
blik op de absurditeit van het alledaagse.

Tijdens hun tweejarig curatorschap worden de choreografen ieder met een co-productioneel budget ondersteund om 
te werken aan een bijzondere productie of een uitzonderlijk project dat een onderscheidende meerwaarde oplevert 
voor het Brabantse dansaanbod en dat zij niet zelfstandig kunnen realiseren. Dat kan een productie voor de grote zaal 
zijn met 9 dansers en live musici, een museale installatie of een grootschalig stadsritueel in de openbare ruimte. Ook 
de kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan vloeit terug naar het Brabantse dansveld. 

Andere makers die binnen DansBrabant werken, zetten zich in voor de ondersteuning en invulling van projecten. 
Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik-Škerlj van The100Hands vervullen bijvoorbeeld een coördinerende rol bij 
Making Space en Micro/Macro en Eleni Ploumi bij de ontwikkeling van het programma in Club SoDa.

Werkgroepen - waarin medewerkers vanuit DansBrabant en uit de achterban van de makers vertegenwoordigd 
zijn - richten zich op het vinden van nieuwe presentatie-mogelijkheden en nieuwe markten, op gezond cultureel 
ondernemerschap en op het creëren van nieuw draagvlak voor de dans. De verworven expertise en contacten worden 
gedeeld en komen ten goede aan het gehele dansveld. Zo ontstaat binnen DansBrabant een artistiek klimaat waar 
makers elkaar bevragen op inhoudelijke drijfveren, de wijze waarop ze elkaar daarin kunnen stimuleren en op hun 
positionering als kunstenaar.

KAREL TUYTSCHAEVER 
“Vanuit DansBrabant heerst er een groot vertrouwen naar haar makers toe, 
dat schept een veilige omgeving om te onderzoeken en werk te produceren. 
De persoonlijke ondersteuning van wat de praktijk van de individuele maker 
nodig heeft, maakt DansBrabant in haar werking mogelijk. Wat ons als makers 
verbindt in deze voorwaartse beweging, is dat we allemaal het lichaam in de 
kunsten (her)bekijken en we krijgen naast elkaar de ruimte om onze (dans-)
taal uit te kristalliseren en specificeren. Uniek is dat we in één huis als maker 
niet in elkaars vaarwater zitten én dat onze gezamenlijke (m)(v)isie toch 
een dragend web spant. Dat maakt deze organisatie echt noodzakelijk, als 
complementaire, knowhow meedenker en mediator.”

Algemeen directeur Wim van Stam is eindverantwoordelijk en ondersteunt de makers op zakelijk en organisatorisch 
vlak. De verdere staf van de organisatie bestaat uit hoofd communicatie en marketing (Dirk Verhoeven), medewerker 
internationaal (Heleen Volman), een hoofd productie (vacant) en productie- en bureaumedewerkers. Overige taken 
en functies worden naar behoefte ingevuld en bij voorkeur belegd bij de bestaande organisaties van de aangesloten 
makers. Op deze manier investeren wij in een samenwerkingsstructuur en een steviger fundament onder de makers 
met wie wij werken. 

In 2020 zetten wij de gesprekken met de makers voort en vindt nader overleg plaats over taakverdeling, 
eigenaarschap en inzet op projecten. Daarmee krijgt de makersgestuurde organisatievorm waarin meerstemmigheid 
en diversiteit ten aanzien van het te voeren artistieke beleid verankerd ligt werkenderwijs zijn definitieve vorm. Een 
spannend proces voor zowel makers als medewerkers. Wij worden hierin geadviseerd door Jette Schneider, expert en 
pionier op het gebied van innovatieve en meerstemmige organisatievormen zoals Cloud (Den Haag) en Time Window 
(Rotterdam).     

THE 100HANDS 
“Het DansBrabant-team is constructief en kritisch. We vinden er de vakkennis, 
generositeit en eerlijkheid die ons helpt groeien. Hun vrijheid van geest 
stimuleert om grenzen te verleggen en de relevantie van ons werk binnen een zo 
groot mogelijke context te zien. Ervaring maakt hen tot expert in het faciliteren 
van- en adviseren over alternatieve presentatie-settings. Hun op delen gerichte 
aanpak resoneert met het op relaties gerichte karakter van ons eigen werk. Op 
alle fronten moedigen ze ons aan om de diepte in te gaan en te groeien naar het 
zelfstandig bepalen van onze koers.”
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FANTASTISCH LICHAAM
Ook voor de komende jaren hanteert DansBrabant het lichaam als inspiratiebron en bindend leitmotiv: Fantastisch 
Lichaam. Met dans die het lichaam als betekenisdrager centraal zet in een snel veranderende wereld onderstrepen 
we de menselijke maat en durven we te dromen. Steeds nieuwe invalshoeken dienen zich aan: lichaam en technologie, 
lichaam en intimiteit, lichaam in de publieke ruimte, lichaam tussen culturen, lichaam en gender, lichaam als object en 
bron van zorg en aandacht.  

Wij voelen ons verwant met makers die de grenzen van de discipline oprekken en genre-overstijgend werken met 
film en video, beeldende kunst, performance- en installatiekunst, compositie en geluid, clubcultuur en urban art. Een 
werkwijze die steeds nadrukkelijker wordt gekenmerkt door een alternatieve hybride kunstenaarspraktijk en een hang 
naar nieuwe speelplekken en presentatievormen. 

KRISTEL VAN ISSUM
“In mijn zoektocht naar het herijken van mijn artistieke praktijk waarin het 
lichaam uitgangspunt is voor het breder trekken van choreografie en waar de 
zoektocht in het artistieke proces ook artistiek resultaat genereert, verschuift 
het accent van mijn werk meer naar installatievormen, beeldend werk en 
film en audio. Mijn zoektocht blijkt volledig aan te sluiten op het parcours wat 
DansBrabant uitzet. DansBrabant kijkt niet alleen over de grenzen van een 
eenduidige maakpraktijk, maar anticipeert op een zich snel veranderende 
tijdsgeest. Ook zij willen een circuit organiseren dat niet alleen discipline- maar 
ook context-overschrijdend is en waarbij de ontwikkelingen an sich hoog in het 
vaandel staan.”

De vertrouwde praktijk van een choreograaf die zich met dansers in een studio terugtrekt en daar na een aantal weken 
of maanden weer uitkomt met een kant-en-klare voorstelling die in première kan en vervolgens op tournee, wordt 
voor de makers met wie DansBrabant optrekt steeds minder gangbaar. Makers denken niet langer in losstaande 
projecten of afzonderlijke voorstellingen, maar in lange onderzoekslijnen die zich op verschillende tijdstippen in diverse 
presentatievormen kunnen manifesteren. Die praktijk voedt de behoefte aan alternatieve speelplekken waarin ook de duur, 
spanningsboog en communicatie met publiek kan worden aangepast. 

Treffend voorbeeld is het project Museum Motus Mori van Katja Heitmann in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in 
Maastricht waar Katja met 10 performers voor 6 weken neerstreek om 6 dagen per week in directe interactie met het publiek 
(mensen doneren archiefmateriaal d.m.v. bewegingsinterviews) een archief van de menselijke beweging op te richten. 

Bestuur

Artistiek 
coördinator

Artistieke 
curatoren

Makers

Producties Projecten

Werkgroepen

  Communicatie
  Productie
  Internationalisering
  Acquisitie

Algemeen 
directeur
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DansBrabant ondersteunt en stimuleert deze ontwikkelingen. Ook de schouwburgen en theaters zoeken naar nieuwe 
presentatievormen, publieksbinding en inzet van hun gebouwen en ruimtes. DansBrabant is hierover al in gesprek 
met Rob van Steen van Theaters Tilburg, Iselle Claassens van Parktheater en Fabian Pikula van Chassé en wil deze 
gesprekken verder uitbreiden en intensiveren om gezamenlijk tot invulling te komen.

MAKERS

 KERNMAKERS
Een aantal makers beschouwen wij in de komende periode als onze kernmakers. Wij ondersteunen hen met onze eigen 
middelen en onze organisatie. Elke maker kent zijn of haar eigen trajecten, die afgestemd zijn op hun ambities en onze 
mogelijkheden. Wij werken samen met Kristel van Issum, Sabine Molenaar, Karel Tuytschaever, Jija Sohn.
 

 PLAN-MAKERS
Vanuit onze samenwerking met PLAN begeleiden we elk jaar twee of drie makers. In de periode 2012-2022 is dat Eleni 
Ploumi die een onderzoek start naar de grens tussen kunst en entertainment. De overige PLAN-makers worden in een 
later stadium bepaald.  
 

 MAKERS/CURATOREN 
Naast het curatorschap zetten wij met deze vier makers een coproductie op. De bundeling van de krachten van 
DansBrabant met deze makers en hun organisaties maakt het mogelijk om uitzonderlijke projecten te realiseren die 
voor Brabant een belangrijke bijdrage aan het dansklimaat leveren. 

 PROJECTGEBONDEN MAKERS
The 100Hands en Katja Heitmann vragen als zelfstandige organisaties een structurele ondersteuning aan voor de 
komende periode. Zij blijven betrokken bij de projecten en organisatie van DansBrabant en blijven gebruikmaken van 
de expertise en mogelijkheden die DansBrabant hen aanvullend kan bieden. 

* voor de geïnteresseerde lezer heeft DansBrabant in een aparte bijlage een uitgebreide inhoudelijke beschrijving van de 
makers bijgevoegd. 

PROJECTEN

MAKING SPACE / BEING THERE
De Making Space Week is een jaarlijks terugkerende onderzoeks-, inspiratie- en ontmoetingsweek rond dans in de 
publieke ruimte. Choreografen en dansers trekken één van de Tilburgse wijken in om de impact van hun werk te 
onderzoeken. Making Space is een project van DansBrabant in samenwerking met Fontys Dance Academy onder de 
vlag van Tilburg Dansstad.
Gevoed door de opgedane kennis van Making Space organiseren we in 2020 de eerste editie van Being There; 
Making Space XL, een grootschalig dansfestival waarbij ervaren makers, nieuwkomers, amateurs, urban crews en 
een groot internationaal gezelschap ruim baan geven om hun werk te plaatsen in de publieke ruimte en dans te 
tonen waar het nog niet eerder te zien was. We vieren het fantastisch lichaam en brengen dans naar de inwoners 
van Tilburg. Het Europese samenwerkingsproject Micro/Macro wordt in 2020 en 2021 gekoppeld aan Being There 
dat in de komende vijf jaar moet uitgroeien tot een evenement met landelijke uitstraling. De stedelijke dynamiek en 
planologische ambities van de stad Tilburg passen uitstekend bij dit project. Stedenbouwkundige Ludo Hermans, 
auteur van ‘Verweven Stad’, is als adviseur betrokken bij de vormgeving van het project.     

 INTERNATIONAL CHOREOGRAPHERS WEEK
De International Choreographers Week (ICW) is een platform voor ontmoeting en uitwisseling dat sinds 2010 
georganiseerd wordt door DansBrabant in samenwerking met Fontys Dance Academy. Het biedt choreografen van 
over de hele wereld de mogelijkheid om te leren van hun verschillende invalshoeken en zichzelf te verrijken. Ieder 
jaar heeft het een centraal thema dat aansluit bij actuele ontwikkelingen in de makerspraktijk. Vijf dagen wordt 
een programma geboden van workshops, lezingen, voorstellingsbezoek, ontmoetingen, maaltijden, presentaties en 
discussies, door deskundigen afkomstig uit de danswereld en andere domeinen. Jaarlijks worden zo’n 18 choreografen 
van over de hele wereld uitgenodigd. 

 CLUB SODA
Naast een dansstudio en kantoorruimte in Theater De Nieuwe Vorst beschikt DansBrabant sinds 2017 over extra 
werk- en studioruimte in het NS-16 complex in Tilburg. In het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd om van deze ruimtes 
een nieuwe thuisbasis voor DansBrabant te maken. Er is onder meer een multi-functionele ruimte ingericht die 
overdag dienst doet als flexwerk- en vergaderplek en die ‘s avonds als ontvangstruimte voor publiek en bijeenkomsten 
kan worden ingezet. Tevens beschikt het gebouw over een presentatieruimte. In 2020 is voorzien in de bouw van 
een tweede dansstudio met extra kleedkamer op de begane grond en wordt de ruimte voor werkplaats en opslag 
aangepast. Dan vindt ook de verhuizing van DansBrabant plaats en wordt het gebouw onder de naam Club SoDa 
(Southern Dance) definitief in gebruik genomen als een levendige werk-, ontmoetings- en presentatieplek voor de 
dans in het zuiden. Er wordt gewerkt door DansBrabant-makers en gastchoreografen in residentie, uitgewisseld 
met collega’s en publiek tijdens toonmomenten, werksessies en presentaties. Er vinden ontmoetingen en 
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gesprekken plaats, reflectie en verdieping (o.a. Making Space, ICW, Micro/Macro) trainingen en movement classes. 
Er wordt met elkaar gegeten (vegan) en gedronken en er worden speciale programma’s ontwikkeld voor publiek 
(gecureerd door de makers, waar mogelijk in samenwerking met andere partijen in de stad en regio: b.v. Kunstmaan/
De Mus, Pop Up Cinema, Dock Zuid, United Cowboys, Pand 18, November Music). Samenwerking en overleg over 
de dansprogrammering, aansluiting en versterking van elkaars activiteiten met De Nieuwe Vorst blijft natuurlijk 
overeind, ook in collectief verband binnen Makershuis Tilburg en Tilburg Dansstad.

 MOVEMENT CLASSES
Iedereen - met of zonder ervaring - kan kennismaken met het bewegingsmateriaal en de werkwijze van choreografen 
die aan het werk zijn bij DansBrabant. Aan de hand van fysieke opdrachten nemen zij de deelnemers mee in een 
zoektocht naar de eigen vormen van beweging. De lessen zijn op een vaste avond in Club SoDa en open voor iedereen 
die geïnteresseerd is in beweging, lichaamsbewustzijn, choreografie en dans.

INTERNATIONAAL 
Het internationaal beleid wordt ontwikkeld door Heleen Volman in samenwerking met de makers van DansBrabant. 
Internationalisering gaat over mobiliteit, over digitalisering en oog hebben voor de internationale en culturele 
bevolkingssamenstelling in de eigen omgeving. 

 SPEELMOGELIJKHEDEN EN RESIDENTIEPLEKKEN 
DansBrabant is actief om al haar makers in contact te brengen met internationale speelplekken en residenties. Tevens 
creëren wij eigen internationale residentieplekken in de provincie voor kunstenaars naar wie de DansBrabant-maker 
nieuwsgierig is. Het aantal varieert per jaar en er is altijd één stevige technische residentie in samenwerking met 
een theater in de regio. Speciale aandacht richten we op uitwisseling met Vlaamse choreografen, culturele centra 
en productieplekken (o.a. C-TAKT, CC Berchem, De Warande, BUDA, WP Zimmer, De Vooruit) Ook via de Vlaamse 
makers met wie we werken breidt dit netwerk zich gestaag uit en dit vergroot kansen op onderzoek, co-productie en 
presentatie.  

Een belangrijk moment van zichtbaarheid voor de jonge dansmakers uit Brabant is het vierdaagse internationale 
bezoekersprogramma van Moving Futures waarbinnen één dag besteed wordt aan een bezoek aan Tilburg en 
kennismaking met de DansBrabant-makers.

Per jaar streven we naar: 
 een toename van buitenlandse speelbeurten en residenties van aangesloten makers
 2 speelplekken in de regio voor internationale makers
 3-5 internationale residenties 
 1 internationale coproductie per 2 jaar

 KENNISDELING
Micro and Macro Dramaturgies in Dance
2021 is het laatste jaar van dit tweejarige project. Centraal staat de vraag hoe dramaturgische reflectie en dans 
bijdragen aan de overbrugging tussen individuen en tussen gemeenschappen. Vier tiendaagse workshops in de 
steden van de partnerorganisaties zijn het hart van het project. In totaal gaan tien choreografen en tien dramaturgen 
in dialoog met de lokale gemeenschap, lokale en internationale kunstenaars, vakspecialisten en elkaar.

Performing Gender: Dancing In Your Shoes
In dit project (2021-2023) wordt met elf Europese partners gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe methodiek 
voor community-kunst. Ook hier kiest iedere partner zijn eigen community. DansBrabant trekt op met Theaterfestival 
Boulevard. De financiële investering van DansBrabant wordt gematcht met Europese subsidie.

European Dancehouse Network - EDN 
EDN bevordert uitwisseling tussen dansproductiehuizen op het vlak van artistieke ontwikkeling, presentatie, co-
productie, curator- en mentorschap. Er is een doorlopend programma voor publieksontwikkeling, een platform voor 
interculturele uitwisseling en projecten om minderheden te integreren en actieve cultuurparticipatie te bevorderen. 
Maandelijks zijn er meetings, workshops en symposia waarin kennis wordt gedeeld. Minstens 3x per jaar bezoekt 
DansBrabant relevante bijeenkomsten. Gekoppeld aan Making Space / Being There organiseren we in 2024 zelf een 
driedaags symposium over werken in de publieke ruimte deels gebaseerd op onze eigen ervaringen.
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REGIONAAL

NATIONAAL

INTERNATIONAAL

Aarhus (DK)
Amsterdam (NL)
Bassano del Grappa (IT)
Barcelona (ES)
Bern (CH)
Budapest (HU)
Collegno (IT)
Copenhagen (DK)
Dublin (IR)
Dresden (DE)
Düsseldorf (DE)
Edinburgh (IR)
Faro (PT)
Genève (CH)
Hamburg (DE) 
Helsinki (FI)
Ipswich (GB)
Lefkosia (CY)
Leuven (BE)

Limassol (CY)
Ljubljana (SI)
London (GB)
Lyon (FR)
Marseille (FR)
Montemor-o-Novo (PT)
Newcastle Upon Tyne (GB) 
Oslo (NO)
Pantin (FR)
Poznań (PL)
Prague (CZ)
Rotterdam (NL)
Stockholm (SE)
Toulouse (FR)
Vienna (IT)
Vitry-sur-Seine (FR)
Vyronas (GR)
Zagreb (HR)
Zürich (CH)

TILBURG

MOVING FUTURES
Amsterdam
Dansmakers Amsterdam
Rotterdam
Dansateliers
Arnhem
De Nieuwe Oost
Tilburg
DansBrabant
Groningen
Random Collision

TILBURG 
DANSSTAD
DansBrabant
Fontys Dance Academy
Theaters Tilburg
De Nieuwe Vorst
Factorium 

MAKERSHUIS 
TILBURG
DansBrabant
Het Zuidelijk Toneel
De Nieuwe Vorst
Theaters Tilburg
Festival Circolo

PLAN TALENTONTWIKKELING 
BRABANT
’s-Hertogenbosch
Festival Cement, 
Theaterfestival Boulevard 
Theater Artemis
Tilburg
DansBrabant
Het Zuidelijk Toneel
Festival Circolo
De Nieuwe Vorst
Breda
Podium Bloos
Eindhoven
Parktheater Eindhoven
United Cowboys

MICRO/MACRO DRAMATURGIES IN DANCE
DansBrabant, Tilburg (NL)
Tanec Praha, Praag (CZ)
Anghiari Dance Hub, Anghiari (IT) i.s.m. Marche Teatro, Ancona (IT)
Dance House Lemesos, Lemesos (CY) 
Dansens Hus Stockholm, Stockholm (SE)

PERFORMING GENDER
DansBrabant, Tilburg (NL)
Theaterfestival Boulevard, ’s-Hertogenbosch (NL)
Cassero LGBTI Center, Bologna (IT)
Gender Bender Festival, Bologna (IT)
CSC - Centro per la Scena Contemporanea, Bassano del Grappa (IT)
Yorkshire Dance, Leeds (UK)
City of Women, Ljubljana (SK)
Paso a 2, Madrid (ES)

PARTNERS
GRIP, Antwerpen (BE)
Kosmonaut, Antwerpen (BE)
tanz.tausch, Keulen (DE)

EUROPEAN DANCEHOUSE NETWORK
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ACTIVITEIT

1.  KERNMAKERS VERBONDEN AAN DANSBRABANT

Kristel van Issum: Document Series: Bestaat uit 12 modules: 
gestart in 2020. 1 x installatie videoportretten Catalog of 
Shadows, 4 korte films Stereotypes, 10 groepsateliers Circles 
of Women, 1x podcast/multimedia installatie Alaska, 1x Live 
ruimtelijke installatie Innenraum, 3 x movement-onderzoek 
Pinokkio’s Fear, 2 x multimediale installatie: The Gathering 
& Posing Female Figures. publicatie (digitaal en in print), 1 x 
computergame The Game, 1 x graphic novel Dark (Oriental) 
Future, music video The Snowman.

Sabine Molenaar: 2 voorstellingen vlakke vloer: 1 kort, multi-
inzetbaar, 1 avondvullend, 1 x project publieke ruimte/VR 
installatie, 1 korte dansfilm. Daarna evaluatie en plannen  
2023-2024.

Karel Tuytschaever: start 2020:  meerjarig onderzoek Het 
transparante Lichaam: 1x multimedia-installatie/expositie, 1 
x reizende interdisciplinaire voorstelling. Daarna evaluatie en 
plannen 2023-2024.

Jija Sohn: Start vanuit PLAN 2021: uitvoeringen Lands of 
Concerts (workshop-performance) internationaal. In het 
kader van haar meerjarig onderzoek naar lichaam, intimiteit, 
zorg voor elkaar: 1 solo voor Yurie Umamoto en 1 groepswerk 
met vrouwelijke landverhuizers, vorm nog onbekend. Daarna 
evaluatie en plannen 2023-2024.

2.  PLANMAKERS VERBONDEN AAN DANSBRABANT

Eleni Ploumi gestart in 2020 meerjarig onderzoek naar grens 
tussen kunst en entertainment: 1 x Grimy Entertainment en 1x  
Forche ism met Metamaze Doloris Tilburg. Daarna doorstroom 
naar 1. Kernmaker.

PLAN-maker 2 n.n.b.

PLAN-maker 3 n.n.b.

PLAN-maker 4 n..n.b.

3.  MAKERS/CURATOREN VERBONDEN AAN 
DANSBRABANT

Jan Martens 1 x groot project co-productie

Kristel van Issum (zie 1) 1 x groot project museale instelling/
Festival

Arno Schuitemaker 1 x groot project Grote Zaal /Locatie 
co-productie

START-EINDDATUM

2021-2024

2021-2022

2021-2022

2021-2022
 

2021-2022

2021-2023

2022-2024

2024

 
2021

2022

2023

RESULTAAT

De modules hebben ieder hun eigen presentatievorm, 
duur en capaciteit variërend van 10 x 15 deelnemers 
aan Circles of Women (o.a. Boulevard) tot duizenden 
bezoekers aan Catalog of Shadows tijdens Breda Photo 
of festival Being There.

20 voorstellingen in Nederland, België en rest van Europa. 
2000 bezoekers. Project publieke ruimte 20 dagen, 1000 
deelnemers

expositie: start in C-TAKT Festival Genk ism met 
FOMU Antwerpen en Museum voor Hedendaagse 
Kunst Antwerpen  15 x 100 bezoekers publicatie 1000 
exemplaren

LoC: 5 x internationale residentie met afsluitende 
performance: 300 bezoekers, Solo: internationale 
tournee 10 x 80 bezoekers. groepswerk 10 x presentaties 
onderzoek.
 

Grimy Entertainment: 3 dansers, 10 presentaties Brabant 
(via PLAN) en NL. Forche: installatie Tilburg: 10 dagen x 
50 bezoekers
 
 
 

Tournee 40 voorstellingen internationaal, 8000 bezoekers 

Installatie 500 bezoekers

3.
ACTIVITEITEN 

EN RESULTATEN 
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Katja Heitmann 1 x groot project Openbare Ruimte: Being There

4.  PROJECTGEBONDEN MAKERS  
(met eigen financiering)

The100Hands via projecten Being There/Micro/Macro

5. PROJECTEN

4 x Making Space / Being There: groeiend dansfestival in de 
publieke ruimte van Tilburg: verbindt lijn PiusHaven-Centrum-
Spoorzone-Museumkwartier (samenwerking met Tilburg 
Dansstad)

Landelijk reizend festival 3 x Moving Futures in het Zuiden: 
Tilburg-Breda-Eindhoven 

Micro and Macro Dramaturgies in Dance:

Performing Gender: Dancing in Your Shoes 3 jarig traject

4 x International Choreographers Week

5 Internationale residenties per jaar / presentaties

1x 3daags symposium in het kader van European Dancehouse 
Network

3 Gebundelde presentaties diverse makers / thema’s per jaar

Programma’s in Club SoDa (cross-disciplinair: dans-film-muziek-
technologie multimedia-performance)

6.  EDUCATIE

4 x Dance&Dare/Dans&Durf: (inter)nationale labs 
communiceren over dans

Blijf kijken, wordt leuk. Cursus kijken naar dans: start in 
seizoen 20-21

Movement classes

2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2021

2021-2023

2021-2024

2021-2024

2023-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

2021-2024

stadsritueel 3500 bezoekers, 10000 passanten

groeit van 3500 bezoekers en 10.000 passanten naar 
7000 bezoekers en 20.000 passanten van 2021 - 2024

2 à 3 daags festival per stad met randprogramma en 
lokale worteling totaal aantal bezoekers per jaar 1500 à 
2000 in het zuiden

5 deelnemende choreografen en 5 dramaturgen, 
dramaturgie symposium in Tilburg 60 bezoekers, 1 x 
project in Tilburg openbare ruimte 3500 passanten, 1 x 
project Anghiari Italië 250, Ancona Italië 250 bezoekers, 
Stockholm 400 bezoekers. Eindpresentatie Praag 500 
bezoekers 

In samenwerking met Boulevard: 12 maanden community 
practice (30 werksessies met 16 mensen uit n.n.t.b. 
specifieke gemeenschap (Indisch-Molukse vrouwen), 
1 x internationale residentie, 1 x grote productie met 
performers uit de community tijdens Boulevard en 1 
afsluitende presentatie 

4 x 16 internationale deelnemers van over de hele wereld / 
bouwen aan netwerk en uitwisseling

2 weken residentie / 2 a 5 gasten / openbare 
eindpresentatie/deelmoment 

20 internationale bezoekers en 20 collega-aanhakers NL

Brabantse Theaters / PLAN-partners uitbreidend naar 
landelijk: Rotterdam, Utrecht, Den Haag. 350-500 
bezoekers

groeiend aantal activiteiten van 24 naar 40 per jaar en 
bezoekers van 500 naar 1000 per jaar bouwend aan een 
dance community in Tilburg en daarbuiten.
 

4 x 6 tot 10 deelnemers

Aanvang Tilburg, groeit naar Eindhoven, Den Bosch 
en Breda: van 30 naar 120 deelnemers per jaar

25 weken/jaar van 10 - 20 deelnemers
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4.
MEERWAARDE VOOR 

NOORD-BRABANT 
EN HAAR INWONERS 

Vanuit onze functie verbinden we netwerken, verrijken we het Brabantse dansklimaat en vergroten we de 
zichtbaarheid van een nieuwe - en verder gevorderde generatie dansmakers. Dat doen we:
1.   lokaal in nauwe verbondenheid met de Fontys Dance Academy. We werken samen en zijn partner in het 

curriculum in o.a. de International Choreographers Week en Making Space. Hier al beginnen we met het 
uitzetten van lange lijnen in het veld, ook  i.s.m. Makershuis Tilburg en Tilburg Dansstad. Dit alles draagt 
bij aan het ontstaan van een hechte dans-community van makers die uitwaaiert naar Eindhoven, Breda, 
’s-Hertogenbosch, de rest van de provincie en Nederland.

2.   regionaal via PLAN en onze partners in de vier Brabantse steden en 
3.   landelijk door het Moving Futures festival dat jaarlijks werk van jonge makers in 10 steden in Nederland 

presenteert, in drie steden in Brabant te laten landen. 
4.   Internationaal stimuleren we internationale uitwisseling en samenwerking in meerdere netwerken. Dat leidde 

o.a. tot bijzondere gastoptredens van buitenlandse gezelschappen en performers als Oona Doherty (Ierland), 
Liquid Loft (Wenen), CocoonDance (Duitsland) en Spitfire Company (Tsjechië). Eenmalig te zien in Brabant, 
maar bejubeld in de Nederlandse en internationale pers. 

In 2018 bereikten wij met een totaal van 266 voorstellingen 26000 geregistreerde bezoekers. Daarvan speelden 
wij de helft, 130 voorstellingen, in de provincie Noord-Brabant. De makers en producties van DansBrabant zijn in 
eerste instantie zichtbaar op de bij PLAN aangesloten podia en festivals als Boulevard en Cement en in de theaters 
als Parktheater, De Nieuwe Vorst en Podium Bloos. Direct in de schil daaromheen onderhouden we warme banden 
met podia als de Verkadefabriek, Chassé Theater en Theaters Tilburg. In samenwerking met PLAN breiden we de 
komende jaren verder uit met een derde schil waarin zich een flink aantal regionale theaters als Theater De Leest in 
Waalwijk en Theater De Blauwe Kei in Veghel bevinden. Ook hier wordt de drempel naar nog onbekende namen met 
een gebundeld en interdisciplinair aanbod van dans, theater en circus geslecht.

ARNO  SCHUITEMAKERS 
“Door mijn opleiding aan de Fontys Dansacademie en mijn eerste stappen 
in het makerschap die ik in de provincie zette, heb ik een natuurlijke band 
met Noord-Brabant. Ik ben blij dat al mijn huidige voorstellingen er steevast 
te zien zijn. Maar de band met DansBrabant gaat verder dan dat: de diepe 
inhoudelijke betrokkenheid en het altijd zoeken naar wegen om zaken mogelijk 
te maken, zelfs als die er ogenschijnlijk niet zijn, heeft geleid tot een langdurige, 
vanzelfsprekende en wederzijdse betrokkenheid die ik graag, zelf en met mijn 
organisatie, voortzet.”

Vooral in de eigen regio werken we drempelverlagend en brengen we hedendaagse dans naar mensen die (nog) niet 
vanzelf het theater binnenlopen of dans opzoeken. Dat doen we door te werken in de publieke ruimte waardoor duizenden 
omstanders in aanraking kwamen met bijvoorbeeld de dansers uit Katja Heitmanns Siri Loves Me op het Pieter Vreedeplein 
in Tilburg. Ook in woonwijken en ontwikkelgebieden zoeken de choreografen en dansstudenten van Fontys Dance Academy 
contact met omwonenden in het jaarlijkse Making Space project dat in de toekomst onder de titel BEING THERE gaat 
uitgroeien tot een grootschalig dansevenement. Naast grote projecten zoeken we op kleinere schaal direct contact met 
specifieke doelgroepen die we in het theater niet bereiken, zoals ouderen tijdens een dansproject in een woonzorginstelling, 
moderne muziekliefhebbers tijdens presentaties op November Music of bezoekers aan de Stabat Mater kunstroute tijdens 
Theaterfestival Boulevard waarbij we dans in de kerk brengen. In sociaal-artistieke projecten samen met Guilherme Miotto/
Corp Máquina schitterden ex-gedetineerden en straatvoetballertjes uit Tilburg-Noord voor een publiek met Turkse en 
Marokkaanse achtergrond dat nooit eerder de schouwburg, laat staan het vlakke vloertheater van binnen had gezien.
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5.
BEDRIJFSVOERING EN  
ONDERNEMERSCHAP 

DansBrabant creëert culturele meerwaarde die zich bij voorkeur niet laat uitdrukken in economische opbrengst 
of kwantificeerbaar maatschappelijk nut, maar veel meer in netto menselijk geluk, gezondheid, inlevingsvermogen 
en gemeenschapszin. Generositeit is de grondhouding van onze samenwerking met de choreografen en de (inter-)
nationale partners, co-producenten en netwerken aan wie we ons verbonden weten. Het verknopen van netwerken 
en het delen van middelen en faciliteiten vergroot de toegang tot externe en alternatieve financieringsbronnen, het 
versterkt slagkracht, spreidt kansen en risico’s door een zeer brede financieringsmix en geeft de makers en hun 
projecten meer reikwijdte, draagvlak en afzetmogelijkheden. Om dit te bewerkstelligen heeft DansBrabant in de 
afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een keten van lokale en regionale verankering via landelijke allianties tot aan 
internationale samenwerking met Europese partners. 

Voor broedplaats Makershuis Tilburg dat deel uitmaakt van PLAN Brabant zijn lokaal extra middelen verkregen. 
PLAN Brabant genereerde als ‘talenthub’ extra landelijke financiering bij het Fonds Podiumkunsten. De succesvolle 
PLAN samenwerking resulteert nu in een gezamenlijke BIS-aanvraag als ontwikkelinstelling die moet leiden tot een 
substantiële bijdrage aan de Brabantse dansinfrastructuur. 

Binnen de ‘talenthub’ voor theater, dans en circus PLAN neemt DansBrabant een bijzondere positie in. Als enige 
kernpartner draagt DansBrabant exclusief de verantwoordelijkheid voor talent- en discipline-ontwikkeling dans. 
Nadat DansBrabant door BrabantStad werd aangemerkt voor een functie in de landelijke Basis Infra Structuur, is na 
goed overleg met de partners, besloten een aanvraag als ontwikkelingstelling dans in samenwerking met PLAN te 
doen. We voorkomen daarmee verwarring, sluiten onwenselijke concurrentie uit en vergroten de kans op toekenning. 
Binnen de gezamenlijke aanvraag van PLAN is een budget (€ 200.000) geoormerkt voor de ‘ontwikkelfunctie dans’. 
Die extra landelijke middelen worden door DansBrabant ingezet om verder te investeren in artistieke begeleiding, 
productionele ondersteuning, (inter)nationale spreiding, doorstroom van talentvolle choreografen en versterking van 
hun maakpraktijk. In het verleden is DansBrabant succesvol geweest in het aanvragen van Nieuwe Makerstrajecten 
voor Katja Heitmann (€ 161.000, 4 jaar) en Sabine Molenaar (€ 75.000, 2 jaar). De meerjarige subsidiëring voor de 
ontwikkelfunctie dans vanuit de BIS moet voor 2021-2024 gelijkwaardige budgetten voor nieuwe makers beschikbaar 
maken.

De samenwerking van de danshuizen binnen Moving Futures verzelfstandigde zich in 2019 tot een stichting. De 5 
partners zijn in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd. Dat versterkt de positie van het festival, maakt het 
minder afhankelijk van de individuele partners en schept de mogelijkheid een meerjarige subsidierelatie aan te gaan 
met het Fonds Podiumkunsten. Het festival werd geboren uit een gedeelde noodzaak om nieuw en risicovol werk van 
jonge makers ook nationaal zichtbaar te maken bij theaters en publiek en draagt zo bij aan de mogelijkheden van 
beginnende Brabantse choreografen om zich landelijk te profileren. De internationale bezoekersprogramma’s van 
Moving Futures (i.s.m. Dutch Culture) leverde internationale contacten en speelbeurten op voor o.a. Katja Heitmann, 
Guilherme Miotto, Sabine Molenaar en Kristel van Issum en blijven dat doen voor de aankomende talenten in het 
nieuwe kunstenplan.   

De investeringen in internationale uitwisseling, residenties, contacten en netwerken betalen zich uit in de reputatie van 
DansBrabant als betrouwbare partner binnen met Europees geld gefinancierde meerjarige samenwerkingsprojecten. 
Met Theaterfestival Boulevard in het traject Performing Gender (2020-2023) en zelfstandig in Micro and Macro 
Dramaturgies in Dance (2020-2021). Dit laat Europese middelen naar Brabant vloeien en creëert een keur aan extra 
(productie)kansen en afzetgebieden voor onze makers. Lidmaatschap van het European Dancehouse Network zal 
hieraan de komende jaren zeker bijdragen. Ook onze samenwerking met de in Vlaanderen gevestigde makers (GRIP 
/Jan Martens, Sabine Molenaar, Karel Tuytschaever) en hun ondersteuners biedt extra mogelijkheden voor Vlaams-
Nederlandse co-productie en financieringsstromen (Vlaamse Gemeenschap, De Buren). 

Hybride makerschap vergroot de kansen op co-productie en co-financiering, breidt de mogelijkheden van 
fondsenwerving uit en schept ruimte voor sponsoring en samenwerking. Zo weten DansBrabant en Kristel van Issum 
voor de Document Series de belangstelling te wekken van uiteenlopende festivals als Breda Photo, November 
Music, Cinedans en Boulevard (dat vanaf 2020 een meerjarige verbinding met haar aangaat) en werkt ze samen met 
instellingen als Stedelijk Museum Breda, DEN Kennisinstituut en Theaters Tilburg. Katja Heitmann’s Museum Motus 
Mori is via DansBrabant mogelijk gemaakt met flinke ondersteuning van Huis voor de kunsten Marres en aanvullende 
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middelen uit fondsen voor beeldende kunst. De multimediale en 3D videoprojectie-installatie Un-retained van Sabine 
Molenaar had nooit gerealiseerd kunnen worden zonder ruimhartige ondersteuning en sponsoring van bedrijven 
als Beam Systems en Lites (de grootse onderwaterstudio van Europa) die vanuit enthousiasme voor dit project hun 
knowhow, personeel en faciliteiten beschikbaar stelden. Aanvragen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
vielen 2 x net onder de zaaglijn, maar o.a. dit fonds biedt in de toekomst zeker kansen. 

Met de slanke en flexibele organisatie van DansBrabant zijn in de afgelopen jaren bergen verzet en talloze 
perspectieven geopend. De toekomstplannen en ambities nopen tot graduele herverdeling van functies en 
verantwoordelijkheden, een bescheiden uitbreiding van het aantal fte’s en verdere professionalisering van de 
organisatie. Voornaamste inzet daarbij is om de bestaande organisatie niet verder op te tuigen dan strikt nodig is, 
maar om beschikbare middelen te beleggen in de duurzaamheid van personeel, kennis en kunde binnen de structuur 
van de samenwerkende DansBrabant-partners. 

DansBrabant produceert steeds minder kant-en-klare voorstellingen die op tournee kunnen. Dat vraagt 
structureel om meer creative producer-schap op maat. Het vinden van de juiste partner en de context waarin 
het werk gepresenteerd kan worden vraagt om extra investering in het aanjagen van nieuwe speelplekken en 
markten. Daarnaast vraagt de communicatie en marketing om aanvullende ondersteuning en is het beheer en 
de programmatische invulling van ons nieuwe thuis Club SoDa een taak die moet worden ingevuld.
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6. 
DE DRIE CODES 

 CODE CULTURAL GOVERNANCE: 
Stichting DansBrabant werkt volgens bestuur/directiemodel en volgt de principes van Cultural Governance voor wat 
betreft samenstelling, aftreden, toezicht en verantwoording. Het bestuur stelt het beleid vast en ziet op afstand toe 
op de dagelijkse uitvoering die is gedelegeerd aan de directie. Het bestuur bestaat uit voorzitter Ranti Tjan (directeur 
Europees Keramisch Werk Centrum), secretaris Herma Tuunter (Sectorleider Dans van Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten), penningmeester Miriam Braak (bedrijfsjurist en docent recht Avans Hogeschool) en leden Willem van 
der Staak (cultuursocioloog, voorzitter Historische Vereniging Brabant) en Jouke Kruijer (voormalig consultant 
Berckeley Square, beeldend kunstenaar). Bestuurlijke, financiële, juridische en organisatorische kwaliteiten zijn 
daarmee professioneel en onafhankelijk vertegenwoordigd. Jaarlijks vinden tenminste 4 bestuursvergaderingen 
plaats en worden bestuursleden tussentijds persoonlijk en per mail geconsulteerd en geïnformeerd over voortgang 
en ontwikkelingen.

Drie bestuursleden (Herma Tuunter, Jouke Kruijer en Willem van der Staak) hebben naar aanleiding van het rooster 
van aftreden aangegeven in 2020 afscheid te nemen. Bij het werven van nieuwe leden wordt nadruk gelegd op een 
samenstelling die recht doet aan inhoudelijk beleid, de specifieke doelgroepen waarop DansBrabant zich richt en die 
een interculturele en intergenerationele dialoog bevordert. Het voornemen voor 2021 is over te gaan naar het raad van 
toezicht model. Dan wordt ook een nieuw directiereglement opgesteld.

 CODE CULTURELE DIVERSITEIT: 
Diversity is being invited to the party, Inclusion is being asked to dance.

DansBrabant neemt de slogan van Verna Meyers vrijwel letterlijk en blijft dat in de toekomst doen. Dans en de mensen 
die dans maken zijn bij uitstek internationaal, verscheiden in achtergrond en veelkleurig. Uit de keuze voor de makers 
met wie we werken en de projecten waarin we investeren blijkt een brede aandacht en sensitiviteit voor diversiteit en 
inclusie. Ze komen uitvoerig aan bod in deze aanvraag: Het Europese project Performing Gender richtte zich specifiek op 
de vraag wat dans kan betekenen voor de LGBTQ-community en gendervraagstukken. In het komende project wordt dit 
voortgezet in een community-project met mensen vanuit een specifieke culturele gemeenschap. Ook het Micro/Macro 
project richt zich op de verbinding van individueel makerschap en brede maatschappelijke thema’s. Een maker als Karel 
Tuytschaever onderzoekt manbeelden in de beeldende kunst. Jija Sohn werkt in Lands of Concerts met performer Lucy 
Wilkes die afhankelijk is van een elektrische rolstoel. De organisatie van DansBrabant heeft zo kunnen ervaren welke 
barrières genomen moeten worden om geschikte studioruimte, accommodatie en vervoer te regelen voor een uitvoerend 
kunstenaar met een fysieke beperking. Kristel van Issum doet onderzoek naar vrouwelijke netwerken en solidariteit. 
We presenteren dans buiten de theaters op locatie (o.a. Pauluskerk in Rotterdam), tijdens grootschalige festivals en 
in de openbare ruimte om daadwerkelijke ontmoeting en een brede toegankelijkheid van dans te realiseren. Onze 
samenwerking met Corpo Máquina bracht niet-(academisch) geschoolde performers en hun achterban juist naar het 
theater. We blijven ons beijveren ruimte te scheppen voor dans en performance die voortkomt uit peer-to-peer based 
educatie en de urban wereld. Deelname aan deze projecten en inhoudelijke gesprekken, ook met onze partners in de 
diverse netwerken (bij Makershuis Tilburg deed een student cultuurwetenschap onderzoek naar inclusiviteit) voeden de 
organisatie in haar sensibiliteit en sterkt de motivatie om op deze weg door te gaan. In de samenstelling van het personeel 
en bestuur streven we naar een weerspiegeling van inhoudelijke projecten. 

 CODE FAIR PRACTICE:
De podiumkunst is het domein van aandacht, toewijding en ambacht. Tijdrovende kwaliteiten die zich moeizaam 
verhouden tot een adequate vergoeding voor geleverde prestaties. De kunstenaars die verbonden zijn aan 
DansBrabant realiseren zich dat terdege, en een eerlijke beloning die recht doet aan de tijdsinvesteringen van de 
makers is dan ook doorlopend onderwerp van gesprek. DansBrabant neemt de CAO voor Toneel en Dans als leidraad 
voor vaste medewerkers binnen de eigen organisatie en voor honorering van zelfstandigen met wie DansBrabant een 
relatie van opdracht aangaat. Wij vragen dit ook van de productiekernen waarmee we co-productioneel samenwerken. 
Kunstenaars zijn vaak dermate gebrand op het realiseren van hun nieuwe project, dat zij de neiging hebben 
inspanningen te leveren die in geen verhouding staan tot de beschikbare budgetten. Daarmee scheerden we wel eens 
langs de grens van het toelaatbare. We blijven onze makers in een open gesprek op onze verantwoordelijkheid en die 
van henzelf aanspreken. 

Transparantie zit geborgd in de diverse netwerken waarin we opereren. We delen begrotingen en spreken elkaar 
aan op tarieven en honorering en organiseren bijeenkomsten met makers (Makershuis Tilburg, PLAN) waarin het 
onderwerp op de agenda staat. Dit gehele plan staat in het teken van het delen van zowel materiële als immateriële 
waarde en draagt bij aan een duurzame makerspraktijk.
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7.
COMMUNICATIE 

EN PUBLIEKSWERKING 
Sinds onze oprichting hanteren wij een communicatiestrategie waarin DansBrabant als moedermerk de positie van de 
makers als submerken ondersteunt en verstevigt. Een té vaste van bovenaf opgelegde vormgeving voor alle aan het 
huis verbonden makers blokkeert de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de individuele makers. Op die manier heeft 
DansBrabant de afgelopen jaren van o.a. Jelena Kostic, Sandman/Sabine Molenaar, Hilde Elbers, en The100Hands 
herkenbare merken gemaakt. DansBrabant is daarbij altijd zichtbaar en herleidbaar als keurmerk, zonder knellende 
banden. 

 KRACHTENBUNDELING & KENNISDELING
Bij talentonwikkeling hoort professionalisering van de communicatie. Het is een meerjarige exercitie om een maker 
naar een eigen (beeld)taal, huisstijl en website te begeleiden. Binnen de nieuwe kunstenaarsgestuurde structuur 
richt DansBrabant een werkgroep communicatie op. Onder leiding van een roulerende maker en diens ontwikkelde 
expertise organiseren we werksessies. Daarmee maken we werk van de aanbevelingen van Sascha Broeders/
Broeders in Communicatie die we in 2017/18 een grootschalig onderzoek naar de Brabantse dans en publiekswerving 
lieten doen. Makers ontwikkelen niet alle onderdelen van hun communicatiepakket gelijktijdig. DansBrabant overziet 
vanuit jarenlange ervaring wie zich op welk vlak heeft doorontwikkeld en wie specifieke kennis te delen heeft. De 
uitkomsten van de sessies verzamelen we in een online kennisbank op het gebied van marketing en publieksbereik - 
een aanbeveling uit Broeders’ dansonderzoek - opdat best practice en theoretische kennis bewaard blijft en gedeeld 
kan worden. DansBrabant geeft tevens de aanzet tot het delen van open toegankelijke adressen van relevante 
instellingen en personen door gelieerde makers toegang te geven tot een adressenbestand met o.a. (internationale) 
programmeurs, pers en fondsen waaraan we samen bouwen.

 WERKEN IN NETWERKEN
Minstens zo intensief als we met onze makers optrekken, werken we ook samen met onze culturele partners op 
regionaal, landelijk en internationaal niveau. Binnen de netwerken Moving Futures,  PLAN en de broedplaatsen staat 
egoloos maatwerk en de ontwikkeling van de maker centraal. Dit betekent dat je moeiteloos je collega-marketeers 
om advies kunt vragen en samen optrekt. De meerjarige samenwerkingsverbanden die DansBrabant met de makers 
aangaat vinden hun weerklank bij de festivals en theaters in onze netwerken. 

 CLUB SODA
In 2020 lanceren we Club SoDa definitief als onze nieuwe werk-/deel-/ontmoetingsplek. Voor de verdere ontwikkeling 
en communicatiestrategie rond Club SoDa trekken we een freelance marketeer aan die het hoofd communicatie 
ondersteunt. Club SoDa is de naam voor de locatie, powered by DansBrabant, maar open voor gastprogrammering. 
Omdat in de Club vooral werk-in-wording en onderzoeksprocessen worden gedeeld richten we ons in een herkenbare 
visuele stijl hoofdzakelijk op online promotie. 

 DOELGROEPEN
Door het veelkleurige palet aan makers en speelplekken is het bereiken van doelgroepen maatwerk: altijd in nauwe 
samenwerking met de makers en partners. 

Bestaande doelgroepen die we categoriseren zijn:
  professioneel danspubliek (dansers, choreografen, programmeurs, dramaturgen). 
 bestaande dansbezoekers van de afnemende theaters en festivals.
 professionele dansstudenten aan de vakopleidingen (Fontys, ArtEZ, Codarts). 
  avontuurlijke theater- en festivalbezoekers, veelal twintigers en dertigers, al dan niet met een  

We Are Public-pas. 

Nieuwe doelgroepen waarop we ons gaan richten:
  studenten sociologie en psychologie en verwante menswetenschappen. Overlappende thema’s onder onze 

makers zijn (omgang met) digitale technologie, (deel)identiteit en onthaasting.
  Natuurliefhebbers/mensen met een bewuste omgang met dier en milieu. DansBrabant en de makers 

onderscheiden zich door het uitdragen van een duurzame boodschap.
  Oudere schouwburgbezoekers van klassieke en moderne dans. Een doelgroep die de stap naar hedendaagse 

dans (nog) niet durft te maken, maar voor wie we een brug slaan. 
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 DANS&DURF: ANDERS COMMUNICEREN OVER DANS
Onze educatiestrategie nodigt uit tot openheid van ons publiek en hanteert het begrip ‘education permanente’. 
Belangrijk middel daarbij is de content uit onze schrijven-over-dansprojecten. Al sinds de oprichting besteedt 
DansBrabant speciale aandacht aan het geven van woorden aan dans. We organiseren schrijfprojecten met boeiende 
reflecties en essays als resultaat. Vanaf 2021 ontwikkelen we het DansBrabant-blog verder, maken we de voordracht 
van essays structureel onderdeel ter afsluiting van voorstellingsavonden en bouwen we samen met Domein voor 
Kunstkritiek de internationale uitwisseling met Duitsland en Noorwegen naar andere Scandinavische landen uit. In 
2020 beginnen we met het actiever benaderen van ons publiek door maandelijks podcasts te maken voor Omroep 
Tilburg.

 KIJKEN NAAR HEDENDAAGSE DANS 
Na een gesprek met Theaters Tilburg over het programmeren van regionale makers in de grote zaal werd duidelijk dat 
er een danspubliek in Brabant is dat de weg naar de BIS-gezelschappen kent, maar minder bekend is met het werk 
van (in Brabant gewortelde) middelgrote gezelschappen en opkomende choreografen. Om draagvlak voor dit werk te 
vergroten en beter begrip te stimuleren willen we het publiek meenemen in de ontwikkelingen binnen de hedendaagse 
dans. In samenwerking met Theaters Tilburg en De Nieuwe Vorst organiseren we met een aantal kenners en 
choreografen vanaf 2021 de cursus Blijf Kijken, wordt Leuk. Tien voorstellingen van middelgrote gezelschappen 
vormen de basis voor het lesmateriaal. We streven naar 40 (2021) tot 100 (2024) cursisten per jaar te beginnen in 
Theaters Tilburg/ De Nieuwe Vorst en Parktheater Eindhoven. Het is de ambitie om de cursussen in de toekomst 
verder uit te breiden naar andere Brabantse theaters. 
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8. 
TOELICHTING BIJ DE 

MEERJARENBEGROTING 
2021-2024 DANSBRABANT

LASTEN

BEHEERSLASTEN PERSONEEL
Voor personele lasten weet DansBrabant zich gehouden aan de CAO Toneel en Dans. In de begroting zijn schalen en 
tredes van inschaling aangegeven. Kosten van vast personeel groeien conform CAO met telkens 1 ervaringsjaar. Honoraria 
voor zelfstandigen worden jaarlijks geïndexeerd met 2,5%. Voor flexibele opdrachten staat een vaste vergoeding.

  In de nieuwe organisatiestructuur van DansBrabant is gekozen voor een algemeen directeur (Wim van 
Stam) i.p.v. een tweehoofdige directie waarin artistieke (Heleen Volman) en zakelijke (Wim van Stam) 
eindverantwoordelijkheid werden gedeeld. 

  Voor het beheer van Club SoDa (openen flexwerkplek, onderhoud, hosting) wordt gewerkt met - vrijwilligers 
uit de dans community.   

  Scholing wordt ingezet t.b.v. begeleiding en kennisvermeerdering rond organisatie en innovatie.

BEHEERSLASTEN MATERIEEL
  Huisvestingslasten zijn gebaseerd op de huidige huurovereenkomst met Stichting Ateliers en jaarlijks 

geïndexeerd met 2%. 
  In 2020 wordt fors geïnvesteerd in extra voorzieningen voor Club SoDa. Vanaf 2021 is budget gereserveerd 

voor regulier onderhoud en aanschaf materialen.
  Kantoorkosten zijn gebaseerd op huidige uitgaven en zijn inclusief vergoedingen mobiele telefoon, 

internetvoorzieningen, verzekeringen en aanschaf apparatuur. 
  Kosten voor communicatie en marketing zijn relatief laag en betreffen algemene DansBrabant uitingen. Ook de 

kosten voor het project Dans&Durf zijn hierin meegenomen. Overige communicatiekosten zijn opgevoerd bij de 
specifieke projecten.

  Wel is voorzien in een eenmalige algehele revisie van de DansBrabant website (2021) waarin Club SoDa wordt 
geïntegreerd en het ontstaan van een dans community digitaal wordt gefaciliteerd.

  Lidmaatschappen betreffen contributies aan Tilburg Dansstad, Kunsten ‘92 en het EDN netwerk.

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL
  Medewerkers met een vast contract hebben een dienstverband voor onbepaalde tijd bij DansBrabant. Voor 

hen groeit het salaris met een trede per jaar. Voor de overige functies kan tijdelijk personeel worden ingehuurd, 
mogelijk bij de organisaties van aangesloten makers. 

  Voor de curatoren is met het oog op verschil in ervaringsjaren een gemiddeld honorarium aangehouden. Er is 
gerekend met een dienstverband voor bepaalde tijd (2 jaar per curator).  

  Omdat een aantal van de vaste medewerkers en curatoren op afstand woont van Tilburg is gerekend met een 
passend budget voor reiskosten woon-werkverkeer.

  Het budget voor reis en verblijf internationaal is gereserveerd voor deelname aan internationale projecten en 
netwerken en ter ondersteuning van internationale gastprogramma’s.

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL
  Hierin zijn de (co-)productionele budgetten aan de verschillende makers gespecificeerd. Vanwege de omvang 

en vergevorderde uitwerking van de plannen van Kristel van Issum ligt de bijdrage hoger. 
  De overige bijdragen zijn gemiddeld per maker en gebaseerd op de budgetten die ook in de landelijke PLAN 

aanvraag worden gehanteerd. Afhankelijk van de concrete plannen worden per jaar deelbegrotingen per traject 
opgesteld. De budgetten voor de makers fungeren als matching voor het vinden van aanvullende financiering of 
als co-productionele bijdrage.

  In de budgetten voor de diverse projecten zijn de honoraria voor het artistieke coördinatorschap van de 
betrokken makers meegenomen. De bedragen die aan de diverse projecten zijn toegekend, dienen als basis 
voor samenwerking met partners of co-producenten en het vinden van aanvullende financiering.
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BATEN

EIGEN INKOMSTEN
  Omdat DansBrabant werkt met deels zelfstandige opererende makers en aan de opbouw van een autonome 

positie gaat een substantieel deel van de publieksinkomsten van producties rechtstreeks naar makers zelf of 
naar co-producerende instellingen. Deze zijn dan ook niet zichtbaar in de begroting van DansBrabant maar 
komen wel ten goede aan de Brabantse dansinfrastructuur .

   Verwachtte inkomsten uit verhuur van studioruimte zijn een inschatting van de mogelijkheden van gedeeld 
gebruik van studio’s en en presentatieruimte in het nieuwe Club SoDa gebouw. 

BIJDRAGEN
Private inkomsten particulieren zijn gebaseerd op een groeiend aantal aangesloten leden van Club SoDa uit de dans 
community waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Lidmaatschap geeft recht op gratis toegang tot de 
flexwerkplek, studiopresentaties en andere activiteiten. We verwachten in 4 jaar te groeien van 40 tot 100 leden.  

SUBSIDIES
  PLAN vraagt bij de landelijke BIS aan als ontwikkelinstelling. In die aanvraag is t.b.v. van DansBrabant een 

specifieke opdracht voor de ontwikkeling van de dans opgenomen. Daarvoor is een totaal bedrag gereserveerd 
van € 200.000,-. Als paragraaf 1 instelling voldoet DansBrabant daarmee aan de formele verplichting van een 
landelijke aanvraag.    

  De bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor ontwikkeling van de dansinfrastructuur bedraagt  48% van 
het totaal aan subsidies en bijdragen en voldoet daarmee aan de voorwaarden. 

  Verhoging van de aangevraagde bijdrage bij de gemeente Tilburg is ingegeven door stijging van de 
huisvestingskosten door de ingebruikneming van een nieuw thuis voor de dans Club SoDa. 

  De totale bijdrage vanuit de EU-middelen voor Performing Gender bedragen 30% van de kosten over drie jaar 
(inclusief inzet personeel) en zijn gelijkelijk verdeeld. 
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Bijlage 
makers

DANSBRABANT

2021-2024
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BESCHRIJVING VAN DE 
MAKERS DIE BINNEN 

DANSBRABANT WERKEN
KRISTEL VAN ISSUM 
Psychologische drijfveren en sociale relaties fascineren Kristel. In clashende stijlen onderzoekt ze die op de dunne 
grens tussen verbeelding en realiteit. Twintig jaar lang gaf ze haar werk vorm als choreografe bij het fameuze Tilburgse 
collectief T.r.a.s.h. Het enorme archief dat ze daar opbouwde, is nu de bron voor nieuw werk. Haar vragen vinden 
inmiddels hun weg in seminars, lezingen, werkgroepen en publicaties. Met haar choreografische praktijk beweegt ze 
zich op het vlak van tekst, multidisciplinaire performances, film en (audiovisuele) installaties. 

Vanaf het moment dat Kristel van Issum hoorde dat het performance collectief T.r.a.s.h. waarvan zij de choreografe 
was niet langer ondersteund zou worden voerden we driewekelijkse gesprekken met haar. Hierin werd terug-, 
vooruit en naar het hier en nu gekeken en gereflecteerd op haar choreografische beroepspraktijk. In 2018 was het 
tijd voor een eerste project. In coproductie met DansBrabant en Theaterfestival Boulevard creëerde Kristel de 
performance installatie #Catalog of Shadows samen met filmmaker Martin Kers en componist/muzikant Hans Stubbe. 
Bij nader inzien was #Catalog of Shadows het startschot voor het vijfjarige project de Document Series. Van een 
choreografische praktijk die zich voornamelijk in studio’s en op podia voltrekt, verschuift haar werk radicaal naar een 
aanpak met publieke deelmomenten buiten de black box. Daarbij begeeft ze zich steeds verder op het vlak van de 
beeldende kunsten. 

Vanaf 2019 hebben we de samenwerking met Kristel officieel bezegeld in een meerjarig samenwerkingstraject dat 
ook in de periode 2021-2024 wordt voortgezet. Najaar 2019 is een impulsgelden aanvraag bij KunstLoc gehonoreerd. 
Bovenop de middelen die DansBrabant voor haar beschikbaar heeft, kan Kristel haar werkwijze hier verder mee 
ontwikkelen en werkt ze onophoudelijk aan de 12 projecten binnen de Document Series. Kristel heeft vooralsnog 
niet de ambitie om een zelfstandige organisatie op te zetten, maar deelt juist graag in het gezamenlijk gesprek en de 
gezamenlijke ondersteuning.

SABINE MOLENAAR
Met een zinsbegoochelende danstaal schept Sabine Molenaar werelden waarin alles aanhoudend transformeert 
en in elkaar overloopt. In voorstellingen in de zaal, korte dansfilms en video-installaties begeleidt ze haar publiek 
trefzeker langs de intuïtieve logica van de droom en ontgint ze het grensvlak tussen waan en werkelijkheid. Met drie 
avondvullende solo’s voor zichzelf raakte ze internationaal in de schijnwerpers. In 2017 werd zij genomineerd voor de 
Prijs van de Nederlandse Dansdagen. 

Met Sabine Molenaar werken we vanaf 2014 samen. Een Nieuwe Makers traject voor 2018-2019 werd met een zeer 
lovend advies toegekend door Fonds Podiumkunsten. Het traject bestond uit de creatie van de audio-video-projectie-
installatie UN-retained en Transmute een kwartet voor de zaal. In 2020 werkt Sabine aan een korte dansfilm. Het 
overdragen van haar zeer specifieke bewegingstaal en een onderzoek naar verschillende vormen van narratief en 
samenhang in dramaturgie is verweven met deze creaties. Er wordt innig samengewerkt met dramaturge Nienke 
Rooijakkers van Cinedans. Sabine heeft een eigen stichting en werkt onder de naam Sandman aan beide kanten van 
de Nederlands-Belgische grens. In België werkt Sabine nauw samen met Kosmonaut Production. 

KAREL TUYTSCHAEVER
Karel is gefascineerd door de werking van het lichaam, de kloof tussen de werkelijkheid van dat lichaam en het tonen 
ervan in een vormgegeven beeld. Hij stelt vragen over en onderzoekt de manier waarop we naar lichamen kijken. ‘Hoe 
intiem kan een lichaam zijn als je het met de wereld deelt?’ is daarbij de belangrijkste. Over disciplines heen zoekt 
hij steeds naar nieuwe vormen en verhoudingen. Naast (dans)voorstellingen maakt hij installaties, theaterteksten, 
publicaties en films.

Vanuit het onderzoeksproject TOM bij Makershuis Tilburg in 2018 sluit Karel vanaf 2019 aan bij DansBrabant. 
DansBrabant kiest ervoor om met Karel Tuytschaever te werken om zijn onvermoeibare en zorgvuldig onderbouwde 
zoektocht naar lichamelijkheid en belichaming. Daarbij verbindt hij het tijdloze lichaam aan uiterst actuele tendensen 
in beeldvorming. Karels nieuwsgierigheid naar de wisselwerking tussen verschillende disciplines en de impact van 
uiteenlopende presentatievormen en -ruimtes rekt de reikwijdte van de kunsten op.
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Karel werkt vanuit zijn eigen platform BARRY samen met partners in Nederland en België. In België is C-TAKT Genk de 
belangrijkste partner. Aan beide kanten van de grens worden er middelen gegenereerd voor het werk. Zo zal dat ook 
in de periode 2021-2024 zijn. Door de toewijding waarmee Karel Tuytschaever zijn eigen signatuur en de leesbaarheid 
van zijn werk aan het ontwikkelen is, kijkt DansBrabant uit naar het voortzetten van de dialoog en jaren van vruchtbare 
samenwerking.

JIJA SOHN
‘Snelle betekenisgeving’ en ‘halve inzichten’ daar houdt Jija niet van. Bij mentale en psychologische keurslijven blijft ze 
uit de buurt. Met haar Japans-Koreaanse achtergrond maakte ze associatief werk waarin ze articuleerde wat haar als 
jonge Aziatische vrouw parten speelt. Inmiddels richt ze zich op het loskomen van systemen waarin we ons bewegen 
en vastzetten en laat ze zich inspireren door de ‘diepe wijsheden influisterende natuur’. Haar grootste streven is om tot 
een puur fysiek gestuurde praktijk te komen waarin het lichaam ons de wegwijst. ‘Let the body speak’, zegt ze. 

Momenteel werkt Jija aan Lands of Concerts, een serie labs en residenties waarin ze, samen met performance- en 
beeldend kunstenaar Andrea Folache, actrice/zangeres Lucy Wilke en kostuum en stage-designer Rosemary Allaert 
het idee van performativiteit oprekt. Samen werken ze aan verbondenheid die tegenwicht biedt aan het gemakzuchtig 
uitvergroten van ongelijkheden en exotisme ten opzichte van bijvoorbeeld het beperkte lichaam (Lucy) en het niet-
westerse lichaam (Jija).‘

Zomer 2017 nodigden Theaterfestival Boulevard en DansBrabant haar uit als Nederlands afgevaardigde choreograaf 
in het tweejarige project Performing Gender: Dance Makes Differences. Gekoppeld aan de traject-investering vanuit 
PLAN die daarop volgde, werkt DansBrabant vanaf najaar 2018 met Jija samen in een meerjarig traject. Voor het 
realiseren van haar plannen is ze steeds op zoek naar (inter)nationale samenwerkingspartners die haar in haar 
intuïtieve, sensitieve en fysieke aanpak voeden. In België heeft ze een partner gevonden in Bureau Arp – Julia Reis.

ELENI PLOUMI
Dierlijk, gevaarlijk en met een verleidelijke fysieke controle onderzoekt Eleni Ploumi de paradoxen van het 
lichaam. Pijn en schoonheid in de confrontatie van het bewegelijke lichaam en stollende materie in Wax Me Apart, 
geconcentreerde ademhaling die het innerlijke vuur aanwakkert in Stirring Pan en een aanklacht tegen de uitverkoop 
van het vrouwenlichaam in Poutanes. 

De komende jaren werkt Eleni aan onderzoek naar de betekenis van entertainment in de dans. Dat doet zij middels 
presentatievormen zowel in als buiten de theaterzaal. DansBrabant werkt graag met Eleni vanwege de radicaliteit en 
helderheid van haar vormkeuzes en de wijze waarop ze zichzelf onverbiddelijk op het spel zet in haar werk.

Als performer werkt(e) Eleni met verschillende choreografen die actief zijn in Brabant: o.a. Kristel van Issum, United 
Cowboys, Katja Heitmann. Na een doorlopend gesprek dat al van vóór haar afstuderen aanving en een begeleiding van 
haar project in Makershuis Tilburg, sluit Eleni vanaf januari 2020 aan via PLAN.

NIEUWE AANWAS
Eleni is de prilste maker in ons palet. Zij vertegenwoordigt een hele nieuwe generatie van makers die vanaf 2016 
afstudeerden en waarvan de meesten ervoor kiezen om in Tilburg te blijven of een band met Tilburg te onderhouden. 
O.a. Annemijn Rijk, Evangelos Biskas, Sarah Prescimone, Piet Van Dycke, Lucas Devroe, allemaal mensen die delen in 
de energie rond DansBrabant en Club SoDa.

THE100HANDS
The100Hands is het gezelschap van Mojra Vogelnik-Škerlj en Jasper Džuki Jelen. Dagelijks ervaren Mojra en Jasper 
aan den lijve dat toenemende digitale communicatie leidt tot vervreemding van ons lichaam, van onszelf en van elkaar. 
Die ervaringen zijn aanleiding voor het organiseren van ontmoetingen waarin intermenselijke contact voorop staat 
en mensen zich meer en weer bewust worden van elkaar en elkaars aanwezigheid. De ontmoetingen krijgen vorm 
in voorstellingen, installaties, trainingen en interactieve lezingen. Mojra en Jasper maken werk op het snijvlak van 
hedendaagse dans, live performance en omgeving. 

De samenwerking met The100Hands is gestart vanuit de DansBrabant-nieuwsgierigheid naar het oprekken van 
voorstellings- en presentatievormen. We zien dat alternatieve vormen de dans bij een nieuw publiek brengen; één 
van de pijlers voor een toekomstbestendig dansveld. Hun werk bestaat uit het ontwikkelen van formats waarmee 
we onszelf en elkaar (opnieuw) kunnen ontmoeten. Ze betrekken hun publiek bij het spelen met de regels van 
de ontmoeting. Door uiteenlopende publieksreacties onderdeel te laten worden van hun werk is het actueel, 
geëngageerd, menselijk en spannend. The100Hands staan voor een hernieuwde begeestering en bezieling in de 
hedendaagse dans. Vanuit hun werk leggen ze verbanden naar domeinen als sociologie, psychologie, filosofie, 
economie en milieu. Zo tillen ze de dans boven zichzelf uit en maken ze haar tegelijkertijd concreet en invoelbaar. Hun 
directe en persoonlijke benadering inspireert collega’s om naar Tilburg te komen, bijvoorbeeld voor de wekelijkse 
open trainingen die ze in onze studio organiseren. Vanuit Breda ontwikkelen ze strategieën om een community rondom 
hun werk te bouwen. 

De samenwerking met The100Hands startte eind 2016. Op voordracht van DansBrabant en Podium Bloos werd 
The100Hands najaar 2017 opgenomen in PLAN. The100Hands zijn gevestigd in Breda. Voor de periode 2021-2024 
doen The100Hands zelfstandige aanvragen bij de gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en FPK. Vanuit de 
eerdere samenwerking met DansBrabant blijven zij graag betrokken bij het intensiveren van het delen tussen makers 
en organisatie om hun eigen praktijk te versterken.
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KATJA HEITMANN
“Wat doen we? Waarom doen we wat we doen? En kunnen we ons daar meer bewust van zijn?” In haar hoogst 
onalledaagse werk bevraagt Katja Heitmann de onverzadigbare behoefte van de hedendaagse mens om de wereld te 
beheersen. Met een steeds grotere focus op de museale ruimte, of interveniërend in de publieke ruimte werkt zij op het 
snijvlak van dans, theater, beeldende kunst, performance art en installatie. Zij experimenteert met tijd, ruimte en het 
menselijk lichaam. Katja’s pad is consistent, intrigerend en intens en overschrijdt alle hokjes.

In de afgelopen jaren werkte Katja aan het uitpuren en radicaliseren van haar kenmerkende beeld- en bewegingstaal 
en bouwde ze een team om zich heen. Gaandeweg verlegt haar interesse zich van controlerende systemen van 
buitenaf naar het vermogen van het menselijk lichaam zelf om te controleren. Meer en meer wordt haar werk een 
laboratorium en levend archief van beweging.  Afgelopen najaar presenteerde ze in dat kader Museum Motus Mori  
in Marres Maastricht.

De samenwerking tussen Katja en DansBrabant startte eind 2013, kreeg verder vorm in het kader van PLAN, werd in 
2016-2017 voortgezet met ondersteuning vanuit de Nieuwe Makersregeling van FPK die voor de periode 2018-2019 
verlengd werd. Voor de periode 2017-2020 werkte Katja al met structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg 
en voor 2019-2020 met een twee jaren ondersteuning vanuit de provincie. De samenwerking met DansBrabant 
loopt ook in 2020 door. Voor de periode 2021-2024 doet zij zelfstandige aanvragen bij gemeente, provincie en Fonds 
Podiumkunsten. Vanuit die zelfstandigheid blijft zij graag betrokken bij DansBrabant en committeert zij zich aan de 
samenwerking.

ARNO SCHUITEMAKER
Al er iemand in de afgelopen jaren de grenzen van de dans heeft verkend en opgerekt is het Arno Schuitemaker. Met 
bijna obsessieve nieuwsgierigheid en precisie zet hij in zijn voorstellingen álles in beweging: lichaam, licht, geluid en 
hoe we ruimte en tijd ervaren. Alles in dienst van een gemeenschappelijke ervaring waarin de waan van de dag kopje 
ondergaat in een groter ritualistisch besef van geborgenheid.

Na een intensief samenwerkingstraject met DansBrabant tussen 2013 en 2107 waarin hij zijn taal steeds verder 
intensiveerde en zijn netwerk uitbreidde, werkte SHARP / Arno Schuitemaker verder op eigen benen vanuit 
Amsterdam. In de vorm van coproducties, voortgezette en voortdurende dialoog, presentatie van zijn werk bij 
bijzondere gelegenheden en betrokkenheid bij ICW en andere projecten, is de band altijd gebleven. 
Ondertussen ontwikkelde Arno zich als baanbrekende theatermaker en mag zijn werk rekenen op internationale 
waardering. We prijzen ons gelukkig dat Arno zich nu expliciet terug-committeert aan de DansBrabant-gedachte van 
wederkerigheid en generositeit.

JAN MARTENS
Als mens voor anderen altijd innemend, als kunstenaar voor zichzelf kritisch, streng en niet aflatend om de tijdsgeest, 
zijn generatie en de plek en betekenis van dans en haar geschiedenis te pakken, te duiden en te bevragen. Waar hij 
begon met verstilling en intimiteit, is hij nu bereid om oorverdovend en met groot gebaar zichzelf en zijn publiek het 
mes op de keel te zetten, om dan weer terug te keren naar warme subtiliteit.

Als een komeet rees vanaf het begin van het vorige decennium de ster van Jan Martens aan het internationale 
dansfirmament. DansBrabant besloot zijn vliegende start te ondersteunen om deze zo duurzaam mogelijk te laten zijn. 
Een zorgvuldig uitgestippeld traject, gedragen door verschillende partners, bood Jan perspectief op langere termijn 
en bracht ook de grote zaal binnen bereik. Dat was op een andere manier waarschijnlijk ook gelukt, want Jan is zo’n 
kunstenaar die maar eens in de zoveel tijd opstaat en zijn licht over een heel veld laat schijnen. Hoe fijn is het dan ook 
dat we altijd in gesprek zijn gebleven, elkaar en elkaars makers gevolgd hebben en waar nodig meermaals hebben 
gecoproduceerd, bijvoorbeeld het werk van Bára Sigfússdóttir, een van de makers die onder de vleugels van GRIP 
gedijt. Fantastisch dat ons idee van delen ook over de grens zoveel body kan krijgen met een maker als Jan die daar in 
gelooft en eraan bij wil dragen.


