
Abstract 

Een holistische kijk op de expressie van emotie en de 

betekenis van dans in de 21e eeuw. 

Een onderzoek naar de universaliteit en cultuurgebondenheid van 

klassiek ballet en hedendaagse dans in Vlaanderen bij het Koninklijk 

Ballet van Vlaanderen en Les Ballets C de la B.  

In deze masterproef wordt dans vanuit een holistische visie benaderd om na te gaan of dans de 

potentie heeft een ‘ontmoetingsruimte’ te zijn, om (culturele) verschillen tussen mensen te 

overbruggen. De 21e eeuwse samenleving wordt gekenmerkt door globalisering en leven in 

diversiteit. Kan dans de mens genoeg ‘gelijkenissen’ bieden om voldoende gemeenschappelijkheid te 

voelen en tegelijkertijd een platform te vormen om ‘verschillen’ uit te wisselen? In dit onderzoek 

wordt nagegaan of dans universeel te begrijpen is of dat kennis van een bepaalde dansstijl of 

danstraditie nodig is om de betekenis van dans te kunnen begrijpen. Via een onderzoek naar de 

afbakening van stijlen, naar tradities en vernieuwingen, worden klassiek ballet en hedendaagse dans 

in Vlaanderen tegenover elkaar geplaatst om uit te zoeken of deze twee stijlen als elkaars 

tegengestelden of eerder als twee zijden van eenzelfde medaille moeten gezien worden. Het 

onderzoek focust vooral op de manier waarop emoties en betekenis gecommuniceerd en begrepen 

worden en dit bij dansers van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (klassiek balletgezelschap) en bij 

Les Ballets C de la B (hedendaags dansgezelschap). Er wordt nagegaan hoe professionele dansers in 

de internationale danswereld met elkaar communiceren en wat de potentie van dans is om mensen 

op allerlei manieren met elkaar te verbinden. 
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Eén van de ergste blunders is te denken dat pedagogiek de wetenschap van het kind is, 

terwijl het in werkelijkheid de wetenschap van de mens is. 

‘Janusz Korczak en het recht van het kind op respect’ P. Veerman 
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1. Voorwoord 
Dans is mijn grote passie. Toen ik in 2006 mijn studie pedagogische wetenschappen 

aanvatte, had ik de intentie om ook nog danstherapie te gaan studeren, om op deze manier 

kinderen te kunnen helpen door middel van dans. Ondertussen ben ik mij er meer dan ooit 

tevoren van bewust dat dans veel meer is dan therapie. Dansen behoort tot de mensheid, 

tot het leven en dus ook zeker tot de orthopedagogiek. Van zodra ik muziek hoor, voel ik 

het verlangen om te bewegen, om te dansen. Op kleuterleeftijd bewonderde ik voor het 

eerst een dansvoorstelling van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en zette ik mijn eerste 

balletpasjes. Hoewel ballet mijn grote passie bleef, verruimde mijn interesse in het dansen 

en leerde ik ook andere stijlen kennen: hedendaagse dans, folkdans, sacrale dans, 

werelddans, jazzdans, moderne dans… Gedurende mijn hele leven is dans mijn bron van 

kracht, energie, inspiratie en ontwikkeling geweest. 

Bij het schrijven van deze masterproef wil ik een aantal mensen bedanken, met wiens 

medewerking en steun deze masterproef tot stand gekomen is. In de eerste plaats wil ik 

Eric Broekaert danken, omdat hij mijn promotor wilde zijn en het vertrouwen in mij stelde 

om mij carte blanche te geven voor dit onderwerp. Een groot woord van dank gaat ook 

naar Kathy Colpaert en Ilse Goethals, die mij begeleid hebben tijdens het schrijven van mijn 

masterproef en bij wie ik steeds terecht kon.  

Verder wil ik ook een heel groot woord van dank uitspreken aan het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen en aan Les Ballets C de la B, omdat zij in mij het vertrouwen stelden om mij in 

hun gezelschap binnen te laten om dit unieke onderzoek te laten plaats vinden. Hierbij wil 

ik een heel speciaal woord van dank richten tot Gideon Louw en Alain Platel, die niet enkel 

hun medewerking hebben verleend aan mijn onderzoek, maar die mij ook in contact 

brachten met de dansers en mij bijstonden in het organiseren van mijn onderzoek. Ook wil 

ik hen bedanken voor de hartelijkheid en de vele boeiende gesprekken over dans en over 

het leven en de mens in zijn geheelheid. Ook alle dansers die aan mijn onderzoek wilden 

meewerken, ben ik erg dankbaar: Aki Saito, Wim Vanlessen, Alain Honorez en Melissa 

Ligurgo bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en Rosalba Torres, Dirk Van Vaerenbergh en 

Hendrik Lebon bij Les Ballets C de la B. Ik vond het een unieke ervaring om kennis te maken 

met al deze gedreven mensen, die mee vorm geven aan de Vlaamse danswereld. Verder wil 

ik ook mijn dansleerkrachten bedanken voor het dansonderricht dat ik gekregen heb en 

voor de vele mogelijkheden om ook zelf met dans te experimenteren. 
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Ik wil ook mijn ouders bedanken voor alle kansen die zij mij gegeven hebben. In de eerste 

plaats mijn mama, die mij opgevoed heeft tot wie ik nu ben en die altijd in mij geloofd 

heeft. Ik wil haar ook enorm bedanken voor het veelvuldig nalezen van mijn werken en 

deze masterproef. Mijn papa Safari wil ik bedanken dat hij ons grootgebracht heeft als zijn 

eigen kinderen en ons mogelijkheden heeft gegeven om onze talenten te ontwikkelen. Mijn 

vader Eddy, ondertussen al enkele jaren overleden, wil ik bedanken voor zijn voorbeeld om 

in je eigen weg te geloven, al is dat niet de weg die door de meeste mensen gekozen wordt 

en al moet je daarvoor tegen de stroom in gaan. Ook de rest van mijn familie, in het 

bijzonder mijn broers en zus, wil ik bedanken voor de steun tijdens mijn studies. 

Mijn lieve vriend Joris wil ik bedanken voor zijn eerlijke meningen, zijn open kijk naar de 

wereld en zijn durf om het gewone in vraag te stellen. Bij hem heb ik het vertrouwen in 

mezelf gevonden, wat mij nog meer opengesteld heeft om de wereld vanuit een ander 

perspectief te bekijken. Ook wil ik mijn vriendinnen bedanken voor de steun tijdens het 

schrijven van deze masterproef. Hierbij wil ik een speciaal woord van dank richten tot 

Jacoba, die grote delen van mijn masterproef heeft nagelezen. 

Voor het schrijven van deze masterproef heb ik mij gebaseerd op de APA-richtlijnen van de 

Hogeschool-Universiteit Brussel, editie 2010 (Hogeschool-Universiteit Brussel, 2010). 
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2. Inleiding 
Mensen geven betekenis aan bewegingen en proberen zichzelf in dans uit te drukken. 

Woorden schieten tekort om de essentie van dans te vatten. De lichaamstaal van mensen 

kan zoveel meer onthullen dan woorden dit kunnen doen. Een tweetal jaren geleden 

hoorde ik voor het eerst van de bio-energetica. De grondbeginselen van de bio-energetica 

waren voor mij echt inspirerend, aangezien de bio-energetica geen onderscheid maakt 

tussen lichaam en geest, maar de mens in zijn heelheid beschouwt. Ik kies er dan ook voor 

om deze masterproef vanuit een holistisch mensbeeld te schrijven, aangezien het volgens 

mij onmogelijk is om zomaar scheidingslijnen te gaan trekken en het leven te gaan indelen 

in hokjes. Dans is volgens mij niet te scheiden van de andere kunsten (muziek, drama…) en 

niet te scheiden van het leven. Dans hoort bij het leven, dansen is leven en is intrinsiek 

verweven met alle andere elementen van het leven zoals opvoeding, onderwijs, religie en 

zingeving, politiek, sociale interactie…  

In Vlaanderen ligt er nog steeds een grote nadruk op de cognitieve ontwikkeling van 

kinderen. In het onderwijs vallen een aantal kinderen uit de boot omwille van mindere 

cognitieve capaciteiten,  kansarmoede, andere thuistaal, andere culturele achtergrond... 

Ook in veel andere domeinen van de samenleving vallen deze kinderen uit de boot, denk 

maar aan de (orthopedagogische) dienstverlening, zoals kinderopvang, psychiatrie, 

therapeutische gemeenschappen…, waar men (on)bewust steeds bepaalde mensen insluit 

en andere uitsluit. Elke mens wordt geboren met bepaalde mogelijkheden en beperkingen 

die tot ontwikkeling komen in een bepaalde context met waarden en normen. Mensen zien 

de wereld vanuit de waarden en normen waarin zij geloven. Dit maakt het soms moeilijk 

om open te staan voor de waarden en normen van anderen, die verschillend kunnen zijn 

van de eigen waarden en normen, maar die deze ook kunnen verruimen en verrijken. Ook 

in de orthopedagogische hulpverlening heb ik gemerkt dat mensen steeds vanuit een eigen 

referentiekader naar hulpverleningssituaties kijken, wat bewust of onbewust leidt tot 

bepaalde oordelen en het al dan niet uitsluiten van bepaalde mensen. Ik denk dat er nood 

is aan een ‘ontmoetingsruimte’ waar mensen onbevooroordelend met elkaar in interactie 

kunnen treden en elkaar kunnen leren kennen en aanvoelen om zo hun eigen waarden- en 

normenkader te kunnen verbreden of overstijgen. Misschien dat dans en meer algemeen 

kunst zo’n ontmoetingsruimte kan zijn, om (culturele) verschillen te overbruggen? 

Maar kan dans deze aspiratie waarmaken? Dans blijkt inderdaad universeel voor te komen. 

In alle tijden en alle culturen zijn er sporen van dans en kunst te vinden. Dans overstijgt ook 

het louter cognitieve en maakt gebruik van non-verbale aspecten, wat deuren tot 
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communicatie met andere culturen opent. Maar dans is volgens mij ook heel erg 

verbonden met een cultuur en met zijn waarden en normen. Elke vorm van dans heeft zijn 

regels en gebruiken, die bepalen wanneer en hoe er gedanst wordt en wie op welke wijze 

mag dansen en wie niet. Dans is ook sterk verbonden met traditie, aangezien naast het 

spontane bewegen van mensen, dansen ook aangeleerd worden en doorgegeven worden 

van de ene generatie op de andere, hetzij van ouders op kinderen, hetzij via onderwijs, 

hetzij van danser op danser.  

In deze masterproef wil ik onderzoeken of dans een ‘ontmoetingsruimte’ kan zijn om 

(culturele) verschillen tussen mensen te overbruggen. Ik wil onderzoeken of dans 

universeel te begrijpen is of dat kennis van een bepaalde dansstijl of danstraditie nodig is 

om de betekenis van dans te kunnen begrijpen. Ik wil mij vooral focussen op de manier 

waarop emoties en betekenis in dans gecommuniceerd en begrepen worden. In mijn 

onderzoek wil ik samenwerken met professionele dansers, aangezien deze mensen dag in 

dag uit met dans bezig zijn en zich naast het eigen maken van techniek ook kunnen 

toeleggen op het tot uitdrukking brengen van emoties en betekenis ten aanzien van een 

publiek. Ik heb ervoor gekozen om een vergelijking te maken tussen twee Vlaamse 

dansgezelschappen met een eigen ontwikkeling, die beiden een groot en internationaal 

publiek bereiken. Ik heb ervoor gekozen om interviews af te nemen en enkele 

dansfragmenten te analyseren bij een klassiek en een hedendaags dansgezelschap. In 

Vlaanderen rest er slechts één groot balletgezelschap, namelijk het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen. Zij brengen een repertoire van klassieke balletten, maar ook choreografieën 

van eigentijdse choreografen en eigen producties.  

Gideon Louw is balletmeester bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en geeft regelmatig 

uiteenzettingen over de betekenis en achtergrond van de dansen. Voor het hedendaagse 

gezelschap heb ik gekozen voor Les Ballets C. de la B. van Alain Platel. Alain Platel is zelf 

orthopedagoog van opleiding en weet deze pedagogische achtergrond in zijn stukken te 

integreren.  

In dit onderzoek wil ik vooral focussen op hoe betekenis en emoties uitgedrukt worden. 

Wat zijn de gelijkenissen en wat zijn de verschillen tussen beide dansgezelschappen? Wat is 

de inbreng van de choreograaf en van de individuele dansers? Hoe kunnen dansers met een 

andere culturele achtergrond met elkaar communiceren? Welke tradities en vernieuwingen 

zijn er? Wat is er nodig om de betekenis van een stuk te kunnen begrijpen? Interpreteren 

choreograaf, danser en publiek de betekenis van bewegingen op eenzelfde manier? Hoe 
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worden betekenissen in dans omgezet? En wat betekent het voor de dansers om het 

publiek iets te vertellen? 

In eerste instantie heb ik de bestaande literatuur geraadpleegd om na te gaan wat er 

allemaal rond dit thema te vinden is. Hieruit formuleer ik mijn probleemstelling, waaruit ik 

een aantal concrete onderzoeksvragen afleid, die ik toets in mijn onderzoek. Vervolgens 

beschrijf ik de wijze waarop ik mijn onderzoek uitvoer en verantwoord ik de keuzes die ik 

hierbij gemaakt heb. Vervolgens bespreek ik de resultaten van mijn onderzoek en eindig ik 

met een discussie en een conclusie.  
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3. Theoretische basis 
In deze literatuurstudie wil ik een eerste deel wijden aan de bio-energetica als inspiratie 

voor een holistische kijk op de mens en de kunsten. De bio-energetica beschouwt lichaam 

en geest als één geheel en benadrukt vooral de samenhang tussen alles. In een tweede deel 

wil ik blijven stilstaan bij het uitdrukken van emoties en betekenis in dans. In een derde 

deel beschrijf ik het danslandschap in Vlaanderen anno 2010, gezien vanuit zijn historische 

context. In een laatste deel onderzoek ik de mogelijkheid van dans als ontmoetingsruimte 

in een steeds multicultureler wordende samenleving.  

3.1. Bio-energetica als inspiratie voor een holistische kijk op de mens en 

de kunsten 

Mijn kijk op het leven 

Ik sta vaak met bewondering te kijken naar het leven, naar hoe alles met elkaar verbonden 

is en hoe alles steeds opnieuw met elkaar interageert op zoek naar een tijdelijk evenwicht. 

Ik sta perplex van de complexiteit van het leven en vraag me af wat er zou gebeuren als er 

één iets zou veranderen. En steeds kom ik voor mezelf tot het besluit dat wanneer je één 

iets zou veranderen, al is het iets minimaal, je steeds ook andere elementen van het 

ecosysteem beïnvloedt, die dan weer hun invloed zullen hebben op andere elementen. 

Vanuit dit inzicht heb ik het moeilijk met theorieën die de wereld vanuit één standpunt 

begrijpen en beschrijven en hierbij de wereld gaan indelen in categorieën. Ik begrijp wel dat 

categorisatie voor een deel onvermijdelijk is, omdat het de wereld begrijpbaar maakt voor 

mensen, maar anderzijds bestaat het risico dat mensen die categorieën als te absoluut 

hanteren en hierdoor mensen be- en veroordelen, zonder de hele context in rekening te 

brengen. Ook in de praktijk en theorievorming van de menswetenschappen merk ik dat dit 

nogal vaak het geval is. Voor mij was het dan ook een hele verheldering toen ik enkele jaren 

geleden voor het eerste hoorde van de bio-energetica.    

Bio-energetica 

De bio-energetica definieert zichzelf als de studie van de menselijke persoonlijkheid in 

termen van de energetische processen van het lichaam (Lowen, 1998). De bio-energetica is 

ook een therapie, die de taal van het lichaam gebruikt om problemen van de geest te 

genezen. Deze therapie werd vooral ontwikkeld door Alexander Lowen, die in zijn denken 

beïnvloed werd door Reich, die zelf leerling was van Freud (Stichting Promise, z.j.). 

Alexander Lowen (1998) vertrekt van het begrip energie, dat betrokken is bij de beweging 

van alles, zowel levend als niet levend en in alle levensprocessen, in beweging, gevoel en 

denken. Levende organismen kunnen slechts functioneren als er een evenwicht is tussen 
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energielading en –ontlading. Mensen zijn geen machines en de basisactiviteiten van 

mensen zijn dan ook gericht op expressies van het zijn. Wanneer de zelfexpressie vrij en 

aangepast is aan de werkelijkheid van de situatie, dan ervaart de mens voldoening en 

plezier en deze stimuleren op hun beurt de toename van metabolische activiteit, wat zijn 

weerslag vindt in een diepere en vollere ademhaling. De uitvalswegen van de zelfexpressie 

door beweging, stem en ogen moeten geopend worden, zodat grotere energieontlading 

kan optreden. De bio-energetica richt zich vooral op therapie door middel van een vollere 

ademhaling, maar ik denk dat dit op zich niet voldoende zal zijn om een energetisch 

evenwicht te bereiken en dat de filosofie van de bio-energetica breder kan toegepast 

worden in het menselijk leven. Ik denk dat dans en meer algemeen ook de andere kunsten 

uitvalswegen kunnen zijn voor zelfexpressie en expressie in het zijn in het leven van 

mensen. Expressie door kunst kan de mens ook een gevoel van voldoening en plezier 

verschaffen, wat volgens mij ook een toename van metabolische activiteit zal 

bewerkstelligen en zijn invloed zal hebben op het denken, voelen en waarnemen van de 

hele persoon. Dit is wat mij ook erg aanspreekt aan de bio-energetica namelijk dat men 

geen scheiding maakt tussen geest en lichaam en men het leven als een eenheid 

beschouwt. Niemand bestaat gescheiden van zijn levend lichaam, waarin hij zijn bestaan 

vindt, waardoor hij zich uit en waarmee hij in relatie staat met de wereld om zich heen. 

Geest, levenskracht en ziel zijn aspecten van elk levend lichaam (Lowen, 1998). Lichaam en 

geest zijn in werkelijkheid één, volgens de bio-energetica, maar in onze samenleving en in 

ons opvoedingsproces worden deze twee nogal vaak van elkaar gescheiden. Op school 

wordt er nog altijd een onderscheid gemaakt tussen cognitieve ontwikkeling en lichamelijke 

ontwikkeling, waarbij deze laatste duidelijk minder belangrijk wordt geacht, aangezien de 

minimale omvang van lessen lichamelijke opvoeding in het curriculum. Maar ook in heel 

wat andere domeinen van de samenleving blijft men dit onderscheid hanteren.  

Aangezien Lowen (1998) lichaam en geest als één beschouwt, stelt hij ook dat men uit de 

expressie van het lichaam kan opmaken wat men voelt. Emoties zijn volgens hem 

lichamelijke gebeurtenissen, die resulteren in naar buiten gerichte actie. Zo zal woede zich 

bijvoorbeeld manifesteren in spierspanningen. Maar ook iemands attitude tot het leven of 

persoonlijke stijl wordt door het lichaam weerspiegeld, in de manier waarop hij zich houdt, 

zich gedraagt en de manier waarop hij zich beweegt. Iemands lichaam kan soms meer 

vertellen over iemands levensgeschiedenis dan dat woorden dit kunnen. Er zijn weinig 

mensen in onze beschaving vrij van spierspanningen, die hun responsen opbouwen en de 

rol omschrijven die ze in het leven zullen spelen. Deze spanningspatronen weerspiegelen 
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trauma’s die ze tijdens het opgroeien hebben ervaren: afwijzing, onthouding, verleiding, 

onderdrukking en frustratie. Elke lichaam vertelt een verhaal en de taal waarmee dit 

gebeurt, de taal van het lichaam, wordt non-verbale communicatie genoemd (Lowen, 

1998). Daarom is het volgens mij belangrijk dat kinderen al van jongs af leren openstaan 

voor wat het lichaam (van de ander) te vertellen heeft en zich bewust leren zijn van de 

relatie tussen hun eigen denken, voelen en doen.  

Volgens Lowen (1998) kan de bio-energetica niet gescheiden worden van de bio-

energetische therapie, aangezien waarnemingen anders enkel speculaties zouden kunnen 

zijn. Aangezien ik vooral gefascineerd ben door de bio-energetische inzichten, die ik 

hierboven vermeld heb, door de non-verbale expressie van het menselijk lichaam, die erg 

belangrijk is in dans, door de holistische kijk op de mens en wereld, verkies ik om niet 

dieper in te gaan op de bio-energetische therapie, aangezien mij dit te ver van mijn 

onderwerp zou afbrengen.  

Holistisch mensbeeld 

De bio-energetica hanteert een holistisch mensbeeld van ziel/lichaam als een eenheid. Zij 

integreert zowel Westerse als Oosterse filosofieën en laat deze afwisselend met elkaar 

samenvloeien om zo tot een mensbeeld te komen waarin alles energie is. De bio-energetica 

gaat alles als energie-uitwisselingen beschouwen en begrijpt dus ook God als een 

levensenergie, als een kosmische vibratie en maakt dus in wezen geen onderscheid tussen 

God en de mens. Hierdoor beschrijft men de bio-energetica als een onbijbels mensbeeld, 

aangezien men volgens het bijbels model pas één kan zijn in relatie met Christus (Stichting 

Promise, z.j.). Zelf sta ik niet achter deze stelling. Beide mensbeelden streven zingeving en 

eenheid na, alleen hanteren ze een ander begrippenkader om naar dezelfde werkelijkheid 

de verwijzen. Ik meen dat iedereen een eigen interpretatie zal maken van wat hij leest, ziet 

of hoort en dus op een andere manier naar die theorie of filosofie zal kijken. Ikzelf 

beschouw de bio-energetica dus niet als een onbijbels mensbeeld, maar als een holistisch 

mensbeeld, als bijbels én onbijbels. Maar ook op deze discussie zal ik niet verder ingaan.  

Holisme 

Het holisme gaat ervan uit dat deel en geheel in permanente interactie zijn: de deeltjes 

maken het geheel en het geheel de deeltjes (Broekaert, Van Hove, & Bayliss, 2004). Arthur 

Koestler stelt voor om elk geheel in de natuur ‘holon’ te noemen. Aangezien alles tegelijk 

geheel en deel is, streeft elk holon naar meer zelfbestuur en autonomie, maar zal het 

tegelijk zijn afhankelijkheid als deel van een meer omvattend holon, waarin het ingebed zit 

en zijn bestaan ontleent, erkennen. Elke keuze die een mens maakt, zal invloed hebben op 
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zijn volgende keuzes en op de keuzes van anderen (Wielemans, 1993). Rucker beschrijft dit 

proces van integratie in termen van complementariteit:  concurrerende paradigma’s vullen 

elkaar afwisselend aan en terzelfde tijd sluiten ze een alternatieve interpretatie van de 

werkelijkheid uit (Rucker, 1986). Tegenstellingen vullen elkaar aan en categorieën vervagen 

in een holistisch mensbeeld, wat leidt tot een permanente dialectiek, een nooit eindigend 

proces tussen these, antithese en synthese (Broekaert, Van Hove, & Bayliss, 2004).  

Dans en holisme 

Ik kies ervoor om dans te bekijken vanuit een bio-energetisch, holistisch perspectief, 

aangezien dans meer is dan enkel een fysieke component. Dans is fysische én psychisch, 

dans is bewegen én stilstaan, opbouwen én afbouwen, vooruitgaan én achteruitgaan, 

contractie én release van spieren, dans is voelen én doen… Dans is deel én geheel. Elke 

beweging op zich kan niet vertellen wat de dans in zijn geheel vertelt, maar de dans kan 

maar in zijn geheel beschouwd worden, als deze bestaat uit de deeltjes. Geheel en deel zijn 

dus voortdurend in interactie en scheppen een geheel dat voor interpretatie vatbaar is. Elke 

persoon interpreteert de wereld en wat hij rondom zich waarneemt, vanuit de kennis en 

ervaringen die hij reeds opgedaan heeft in zijn leven. Elke mens, elk lichaam draagt een 

heel levensverhaal in zich, dat zowel verbaal als non-verbaal tot uitdrukking gebracht 

wordt. Elke dans is net als elke mens steeds in proces, steeds in evolutie en dus nooit af. 

Schoop (2000) gaat ervan uit dat de mens in zijn levensloop tegelijk twee niveaus van 

bestaan ervaart. Het eerste niveau noemt zij de Ur-ervaring. Met Ur verwijst zij naar 

kosmisch, universeel of transcendent, naar een eeuwigdurend proces van kosmische orde 

en harmonie. Zij beschrijft hiermee de energie, die de vitale kracht is om het hele 

universum in beweging te houden. Met Ur wil ze ook een tijd beschrijven, een tijd zonder 

begin en zonder einde, die steeds blijft verder gaan, maar ook een plaats, een plaats zonder 

grenzen, die eindeloos verder gaat. Het tweede niveau is het niveau van de realiteit, het 

bestaan op aarde. Als mens word je geboren in een bepaalde menselijke omgeving, die 

beperkt is in tijd, ruimte en energie, met bepaalde ouders en in een bepaalde cultuur. Door 

deze grenzen zullen mensen steeds een gevoel van heimwee hebben naar dat Ur-niveau of 

die eeuwige heelheid. Schoop denkt dat de ervaring van dans beide sferen van bewustzijn 

omvat. Mensen dansen in het leven, in een bepaalde tijd en ruimte en gebruik makend van 

de individuele energie. Dansers voelen de veiligheid van de grond, voelen hun spieren 

samentrekken en uitrekken, hun hartslag… Maar anderzijds krijgt de danser tijdens het 

dansen een soort energie die meer is dan het realiteitsniveau, een soort energie die de 

danser door de moeilijke passages heen brengt en die patronen in de ruimte met oneindige 
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variaties mogelijk maakt. Hoewel de danser leeft in een begrensde tijd/ruimte/energie en 

dus leeft in het realiteitsprincipe, is hij toch voortdurend betrokken in alle tijd/alle 

ruimte/alle energie. Terwijl hij zijn individuele groei en verandering ervaart, is hij toch 

steeds een onderdeel van de voortdurende orde van de kosmos (Schoop, 2000). Als dans 

inderdaad deze twee niveaus, die elkaars tegengestelden lijken, weet te integreren, dan 

kan dans waarschijnlijk ook andere tegenpolen verzoenen en grenzen, categorieën en 

classificaties overstijgen.  

Dans als meervoudige intelligentie 

Maar als dans inderdaad een mogelijkheid zou bieden om tegenstellingen te integreren en 

om grenzen te overschrijden, moet dans dan geen centralere plaats krijgen in de 

samenleving? In het onderwijs in Vlaanderen hebben de kunsten een marginale positie ten 

opzichte van de cognitieve vakken en is er voor dans al helemaal geen plaats (met 

uitzondering van enkele specifieke richtingen in het Kunst Secundair Onderwijs). Recente 

interdisciplinaire onderzoeken tonen nochtans aan dat dans niet enkel bijdraagt tot de 

fysieke ontwikkeling van kinderen, maar ook tot de cognitieve en emotionele ontwikkeling 

(Hanna, 2008). Hanna zet zich hiermee af tegen een begrip van intelligentie, waarbij enkel 

de cognitieve component in beschouwing wordt genomen en kiest voor een benadering 

van intelligentie volgens de theorie van de meervoudige intelligenties van Gardner. Gardner 

stelde deze theorie op om buitengewone talenten op een beperkt gebied te verklaren. 

Volgens hem omvat intelligentie de vaardigheden om problemen in een bepaald gebied te 

detecteren en op te lossen. Samen vormen deze vaardigheden de basis voor de verwerving 

van nieuwe kennis binnen dit gebied. Gardner onderscheidt acht vormen van intelligentie, 

namelijk linguïstische intelligentie, logisch-wiskundige intelligentie, spatiale intelligentie, 

muzikale intelligentie, lichaamskinetische intelligentie, naturalistische intelligentie, 

interpersoonlijke intelligentie en intrapersoonlijke intelligentie (Brysbaert, 2006). Hanna 

(2008) meent dat dansers meer ontwikkelen dan enkel lichaamskinetische intelligentie, die 

een vorm is van denken, een mogelijkheid om problemen op te lossen door de controle 

over de bewegingen van het lichaam. Zo wordt volgens haar de linguïstische intelligentie 

verbeterd door het luisteren naar de instructies van een leerkracht of choreograaf, door het 

lezen over dans, door het spreken over dans. De muzikale intelligentie kan ontwikkeld 

worden door het bewegen op muziek en het interpreteren van muziek. De logisch-

wiskundige intelligentie wordt gestimuleerd door het werken met ritmische eenheden en 

de spatiale intelligentie door het uitvoeren van lichamelijke figuren in verschillende 

richtingen, op verschillende niveaus en in verschillende ruimtes. De ontwikkeling van de 
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intrapersoonlijke intelligentie wordt gestimuleerd door zelfdiscipline, zelfreflectie en 

expressie van gevoelens en de ontwikkeling van de interpersoonlijke intelligentie door het 

samenwerken met anderen en het creëren van dansvoorstellingen. De naturalistische 

intelligentie kan ontwikkeld worden door het leren herkennen van verschillende objecten 

door het manier van bewegen. Deze benadering van intelligentie overstijgt ook de 

traditionele manier om intelligentie als cognitieve maat te beschouwen, gescheiden van 

emotie en andere domeinen van het leven. Het feit dat dans invloed heeft op alle acht de 

domeinen van intelligentie, toont aan dat deze domeinen ook eerder in hun samenhang 

moeten bekeken worden, in plaats van louter op zich staande categorieën of soorten van 

intelligentie.  

Dans en genezing 

Ik heb er ook uitdrukkelijk voor gekozen om mij in deze masterproef niet te beperken tot 

danstherapie, aangezien dans volgens mij veel meer verbonden is met het leven, dan enkel 

zijn therapeutische vorm. Dans-/bewegingstherapie wordt gedefinieerd als het 

psychotherapeutisch gebruik van beweging om emotionele, cognitieve, fysieke en sociale 

integratie van het individu te waarborgen (Association American Dance Therapy, 2009). 

Maar dans op zich, dus niet in zijn therapeutische vorm, blijkt ook helend en verhoogt het 

welzijn van mensen door het versterken van het immuunsysteem door het bewegen van de 

spieren en door fysiologische processen (Hanna, 1995).  Volgens Hanna kan dans ook op 

minstens vier manieren het gevoel van controle verhogen, waardoor genezing in de hand 

gewerkt wordt. In de eerste plaats door het spirituele in dans. In heel wat culturen zijn er 

genezers of shamanen, die geloven dat door dansen de geest die de ziekte veroorzaakt, 

verdreven zal worden. Een tweede manier om een gevoel van controle te verkrijgen door 

dans is door het aanleren en beheersen van dansbewegingen. Fysieke oefeningen helpen 

het lichamelijk functioneren te verbeteren, maar verhogen ook het bewustzijn van de 

danser over de natuurlijke mogelijkheden van het lichaam. Het beheersen van bewegingen 

draagt ook bij tot een positievere zelfperceptie, lichaamsbeeld, zelfwaarde en 

zelfvertrouwen. Een derde manier is ontsnappen aan stress of pijn door veranderingen in 

emotie, bewustzijn of fysisch vermogen door te dansen. Door te dansen verbetert de 

bloedcirculatie, wat zorgt voor een verhoogde toevoer van zuurstof naar de spieren en de 

hersenen, wat op zijn beurt wijzigingen veroorzaakt in chemische stoffen in de hersenen. 

Dansen kan op deze manier spierspanning en emotionele spanningen wegnemen en het 

gevoel van welbevinden en ontspanning verhogen. Dansen verhoogt ook de afzetting van 

endorfine, wat een analgeticum is en vreugde teweeg brengt. Dansen geeft mensen ook de 
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mogelijkheid om te ontsnappen aan stress en pijn door zich te bewegen in een 

fantasiewereld en zo te ontsnappen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden. Een laatste 

manier is door confrontatie met stressoren, door deze te projecteren in dans en er op deze 

wijze mee te leren omgaan.  

Dans : deel en geheel 

Dans bekeken vanuit een holistisch referentiekader geeft dus een veelheid aan functies en 

mogelijkheden, die allen met elkaar en het leven verbonden zijn. Dans heeft naast 

bovengenoemde therapeutische functies ook lange tijd een significante rol gespeeld in 

educatie, religie, etnische identiteit, geslachtskwesties en in de sociale en politieke 

organisatie van vele culturen (Hanna, 2008). Verder is ook zeker de communicatieve functie 

van dans zeker het vermelden waard. Dans als non-verbaal medium, maakt het mogelijk dat 

mensen hun hele lichaam gebruiken om met elkaar te communiceren, maar hier ga ik later 

dieper op in. Volgens mij zijn dans en beweging op ontelbare manieren vervlochten met het 

leven. De baby in de buik hoort van in het begin de hartslag van zijn moeder en voelt haar 

beweging. Zo krijgt de mens al voor zijn geboorte de eerste voeling met ritme en beweging. 

Of zoals Jacques De’Amboise stelt: ‘De oorsprong van dans ligt verscholen in de 

oerelementen van het leven. Een ongeboren kind laat zijn aanwezigheid voelen door kleine 

bewegingen. Zijn hart geeft duidelijke pulsen en weerspiegelt het basisritme van de natuur, 

een beat en upbeat die elkaar zonder onderbreking opvolgen. Het ongeboren wezen 

beweegt in tijd’ (De Martelaer, Vandaele, & Rooyackers, 2005, p. 21). Heel wat 

fysiologische processen bestaan uit ritmische patronen, zoals de ademhaling, de hartslag, 

hersengolven, neuromusculaire coördinatie en menstruatie. Fysiek geproduceerde 

ritmische patronen komen in heel wat dagelijkse handelingen voor en zorgen voor nieuwe 

energie. Lichaamscommunicatie door middel van ritmische patronen, zoals een moeder die 

met de baby op haar rug danst, is essentieel voor mensen. (Goodridge, 1999). Wanneer een 

baby gewiegd wordt door zijn ouders, zal hij zich veilig voelen en zich aan zijn ouders 

hechten. In het wiegen gaat de baby de rust van het regelmatige ritme herkennen en rustig 

kunnen worden. Bij kinderen met onveilige hechting, zoals bijvoorbeeld adoptiekinderen, 

kan dans, lichaamstaal en huidcontact een belangrijke rol spelen in het hechtingsproces. 

Respect voor het ritme van het kind is hierbij essentieel om te kunnen aansluiten bij wat 

het kind echt nodig heeft (Somers & Meeus, z.j.). Dans en beweging kunnen volgens mij op 

elke leeftijd hun betekenis hebben voor mensen. Mensen kunnen dansen om verschillende 

redenen: om fit te blijven, om stabiliteit te zoeken, om een gevoel van verbondenheid of 

van gemeenschap te ervaren, om te zoeken naar een manier om het leven te begrijpen en 
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te beheren, om een manier te zoeken om de geest vrij te laten of om een nieuwe identiteit 

te zoeken (Lawson, 2009). Ik denk dat het onmogelijk is om een overzicht te geven van de 

redenen waarom mensen dansen, van de manieren waarop mensen dansen of van de 

mogelijkheden waarbij dans gebruikt kan worden. 

Vandaar mijn voorkeur om mijn masterproef vanuit een holistisch kader te benaderen, 

waarbinnen alles mogelijk is en alles met alles verbonden kan zijn. Dit geeft als grote nadeel 

dat het soms moeilijk zal zijn om tot een eenduidige definitie te komen of om grenzen te 

stellen aan mijn onderzoek. En de grenzen die ik trek zullen dus ook gedeeltelijk arbitrair en 

vaag zijn, aangezien dans niet te scheiden is van de andere kunsten en van de andere 

domeinen van het leven. Het zal voor mij dan ook de uitdaging zijn om zowel deel als 

geheel naar voren te brengen. 

3.2. Uitdrukken van emotie en betekenis in dans 

Dans: een definitie? 

In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat pogingen ondernomen om een definitie van 

‘dans’ te formuleren. Een sluitende definitie voor dans blijkt onmogelijk, aangezien dans in 

essentie non-verbaal is en zich niet zomaar in woorden laat vatten en aangezien dansen 

steeds veranderlijk is. Toch deden heel wat mensen een poging om dans in een definitie te 

vatten. Zo schreef de Engelse John Weaver in 1721: ‘Dansen is een elegante en regelmatige 

beweging, harmonieus samengesteld uit mooie houdingen en contrasterend met gracieuze 

standen van het lichaam of delen ervan’ (Barbier & Westra, 1997, p. 44). In 1759 gaf de 

Franse Jean-Georges Noverre volgende definitie: ‘Dansen is de kunst stappen samen te 

stellen, met gratie en preciesheid op de maat van de muziek, zoals muziek de kunst is 

klanken en klankschakeringen te combineren zodat ze een plezier voor het oor vormen’ 

(Barbier & Westra, 1997, p. 44). In 1934 werd volgende definitie geformuleerd door André 

Levinson: ‘Dansen is de continue beweging van het lichaam, binnen een bepaalde ruimte, in 

overeenstemming met een vaststaand ritme en een bewust mechanisme (=techniek)’ 

(Barbier & Westra, 1997, p. 44). Een andere definitie is ‘Dans is een in tijd en ruimte 

geordende beweging, die doel op zichzelf is, als realisering van een lichamelijke dansimpuls, 

waarvoor lichamelijke energie is gemobiliseerd en die berust op een lichamelijk gevoel van 

maat, ritme en tempo, voortkomend uit een primair emotionele, psychische dansimpuls 

(Utrecht, 1988, p. 15). Ook Hanna (2008, p. 492) deed een poging om dans in een definitie 

te vatten: ‘Dance can be conceptualized as human behavior composed of purposeful, 

intentionally rhythmical and culturally influenced sequences of nonverbal body movements 

and stillness in time and space and with efforts. The movements are mostly not those 
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formed in ordinary motor activities but may refer to them. Dance is usually accompanied by 

music, with its range of sounds and rhythm, and sometimes by costume and props.’  Dans 

kan ook omschreven worden als ‘the human body rhythmically moving through space and 

time with energy or effort’ (Kassing & Jay, 2003, p. 4). De elementen die in de meeste 

definities van dans terugkomen, zijn beweging, ritme en ruimte. Maar wat maakt dans dan 

verschillend van alledaagse bewegingen, die ook bewegingen in tijd en ruimte zijn? Volgens 

Hanna (2008) kan het doel van een danser het bieden van een emotionele ervaring zijn, 

gevat in bewegingen of gewoon spelen met de bewegingen zelf, een tendens van abstractie 

die zich in de 20e eeuw ook in de andere kunsten voordoet. Een sluitende definitie die alles 

wat dans is, omvat en alles wat geen dans is, uitsluit, kan volgens mij niet gegeven worden, 

aangezien bewegen in tijd en ruimte een kenmerk is van alle levende wezens. De grens 

tussen bewegen en dans is dan ook maar een kwestie van interpretatie.  

De essentie van dans  

Als dans niet zo eenvoudig in een definitie te vatten is, dan ontstaat de vraag naar de 

essentie van dans. Wat doet dans? Welke functie heeft dans? Welke kenmerken heeft 

dans? Blancqaert (2004) probeert de essentie van dans uit te leggen in vier belangrijke 

contexten. De eerste context is de rituele en religieuze context. In culturen waar mensen in 

stamverband leven, is dans een magische, sacrale handeling, die een rol speelt bij geboorte 

en dood, bij inwijding, oogst en huwelijk en bij ceremonies om goden of voorouders te 

vereren. Ook binnen de westerse cultuur heeft deze context bestaan. Dit geloof in de 

magische en helende werking van dans ligt ook aan de grondslag voor sommige methoden 

van danstherapie. De tweede context is de sociale context. Dans is een middel om de 

sociale verbondenheid van mensen te versterken en te bevestigen. Hierbij gaat het om het 

uitdrukken van een groepsidentiteit, het overdragen van bepaalde tradities, het in stand 

houden van normen en waarden en om het gezamenlijk beleven en verwerken van vreugde 

en verdriet. Deze context vindt men nog steeds over de hele wereld terug, namelijk het 

dansen op straat, op dorpspleinen, in discotheken... Een derde context is de artistieke 

context. In sommige culturen, waaronder de Westerse, is dans vanuit haar rituele en sociale 

wortels uitgegroeid tot een kunstvorm, waarbij professionele dansers optreden voor een 

publiek. Deze dansen worden door choreografen ontworpen vanuit artistieke, esthetische 

en ethische uitgangspunten. Een vierde context is de educatieve context. In deze context 

wordt gekeken naar de functies die dans vervult in onze huidige samenleving. Een eerste 

belangrijke functie is de existentiële functie. In dans ervaart de mens ‘het zijn’ op een 

specifieke wijze. Hij geeft vorm en neemt deel aan de dimensies van ruimte en tijd. Dans 
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heeft ook een expressieve functie. In dans geeft de mens vorm aan zijn beleving en 

ervaring. In dans worden emoties, gedachten en begrippen tot een hoger niveau verheven 

en omgezet in symbolisch bewegen. Een volgende functie van dans is de esthetische 

functie. In dans krijgt de mens de mogelijkheid tot vormgeven. De elementen lichaam, 

ruimte, tijd en kracht worden op een welbepaalde manier geordend en gestructureerd. De 

vormgevingsprincipes, zoals herhaling, omkering, contrast, versiering, liggen niet enkel aan 

de persoon, maar worden ook beïnvloed door de normen en waarden van een bepaalde 

cultuur. Een andere mogelijke functie is de communicatieve en interactieve functie van 

dans. Om de boodschap van de zender te kunnen verstaan, moet de ontvanger de taal of 

het gehanteerde symboolsysteem van de zender kunnen herkennen. Verder zijn er nog heel 

wat functies die dans in onze huidige samenleving kan vervullen, zoals een recreatieve 

functie, een emanciperende functie of een therapeutische functie (Blancqaert, 2004). Ook 

hier valt het op dat de functies van dans niet strikt van elkaar te scheiden zijn. Dans zal 

steeds meerdere functies uitoefenen en in meerdere contexten plaats vinden. Het is ook 

onmogelijk om een overzicht te geven van alle functies en alle contexten van dans. Vandaar 

nog eens mijn voorkeur om dans vanuit een holistisch kader te benaderen, in zijn 

verbondenheid met het leven en met de mens. 

Dans: universeel en cultuurgebonden 

Over de hele wereld worden tal van dansstijlen beoefend, zoals volksdansen, ballet, 

moderne dans, postmoderne of hedendaagse dans, Afrikaanse dans, ballroomdansen, 

latindansen, hiphop, streetdance… Ik denk dat het onmogelijk is om een overzicht te geven 

van alle dansstijlen die beoefend worden. Maar ook hier zijn deze stijlen of categorieën 

relatief. Dans laat zich niet zomaar in vakjes stoppen en de grenzen tussen genres zijn soms 

heel vaag. Dans blijkt universeel te zijn. Er is geen enkel land waar niet gedanst wordt, hoe 

ascetisch of godsdienstig het ook is. Dans hoort iedereen toe en laat zich niet inmetselen 

door rigide structuren, politiek of religie (Van Laere, Van Assche, & Martens, 2006). Maar 

anderzijds blijkt dans, net als taal of gastronomie, een uitdrukking van de cultuur van een 

gemeenschap te zijn (Gruyaert & Van de Kelder, 2008). Cultuur omvat alles wat in de loop 

der tijden door de mens werd verworven: waarden, normen, kennis, ideeën, technieken, 

materiële producten, kunst, voorwerpen,… Een wezenskenmerk van cultuur is haar 

vanzelfsprekendheid. Slechts wanneer mensen geconfronteerd worden met vreemde 

culturen, worden ze zich bewust van de relativiteit van hun eigen cultuur en van andere 

culturen (Vincke, 2004). Talcott Parsons, Amerikaans socioloog, deelt cultuur op in drie 

componenten: een kenniscomponent, een waardencomponent en een component van 
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symbolische uitdrukkingsvormen (Parsons, Shils, & Naegele, 1961). Cultuur verwijst dus 

naar de waarden, overtuigingen, normen en regels die gedeeld worden door een groep en 

die aangeleerd worden door communicatie. Cultuur zal dus, naast de individuele creativiteit 

van het individu, ook een rol spelen in de manier waarop de mens dans maakt, dans 

opvoert en dans bekijkt en interpreteert (Hanna, 2008). Mensen zijn van nature 

cultuurwezens. En waar cultuur is, daar is overdracht van cultuur van de ene generatie op 

de andere (Imelman, 2000). Elke cultuur is aangeleerd, tot op zekere hoogte gedeeld en 

aangepast aan de omstandigheden waarin mensen leven (Vincke, 2004). Dans is ook een 

vorm van cultuur, die overgedragen wordt van generatie op generatie. Dans heeft dus ook 

te maken met kennis, waarden en normen en uitdrukkingsvormen die aangeleerd worden 

en doorgegeven worden. De relatie tussen dans en cultuur kan men volgens Hanna (2008) 

best zien als een wederzijdse relatie. Enerzijds bepaalt cultuur wie, wat, waarom, hoe, 

wanneer, waar en met wie men mag dansen. Zulke variabelen kunnen seksuele oriëntatie 

en geslachtsrollen zijn of etnische, nationale of andere groepsidentiteiten. Deze kunnen de 

zelfwaarde promoten of separatisme of nationalisme vergroten. Anderzijds zullen dansers 

over de cultuur reflecteren of ze beïnvloeden, bepaalde visies geven of alternatieve 

mogelijkheden aanreiken (Hanna, 2008).  

Dans holistisch bekeken 

Dans laat zich dus ook in culturele zin niet gemakkelijk in vakjes plaatsen. Daarom ga ik de 

uitdaging aan om dans te beschrijven als traditie én vernieuwing, als universeel én 

cultuurspecifiek. Dans komt tot stand in een welbepaalde context, vanuit een bepaalde 

geschiedenis van een individu, een groep of volk en is verbonden met verschillende 

domeinen van het menselijk leven, zoals educatie, opvoeding, politiek, religie, sociale 

structuren, cultuur…, die allen ook met elkaar verbonden zijn. Doordat in dans direct of 

indirect wordt verwezen naar ervaringen in de werkelijkheid, heeft dans altijd een bepaalde 

betekenis (Blancqaert, 2004). Dit is door de eeuwen heen zo geweest en nu nog altijd 

bestaan deze twee hoofdvormen van dans. De eerste is de verbeeldende dans, waarin op 

verschillende manieren bewegingssymbolen gebruikt worden, die verwijzen naar 

ervaringen, objecten, gevoelens, personages… Een tweede vorm is de abstracte dans, 

waarin niet zo direct verwezen wordt naar een ervaring in de werkelijkheid, wat niet wil 

zeggen dat ze zonder betekenis is. Het gebruik van een ruimtelijke en ritmische structuur, 

gecombineerd met de specifieke kwaliteit van een beweging, impliceert wel degelijk een 

symbolische lading. Betekenis kan dus een inspiratiebron zijn waaruit de beweging 

ontstaat, maar betekenis kan ook voortkomen uit de beweging. Betekenisgeving is een 
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complex, persoonlijk en zeer individueel proces, zowel voor danser als toeschouwer 

(Blancqaert, 2004).   

Dans en emotie 

Dans is een manier van bewegen die emotie uitdrukt. Een danser drukt allerlei emoties uit 

zonder iets te zeggen (Brownlow & Dixon, 1997). Kunst beschrijft menselijke emoties, 

gevoelens en attitudes. Kunst toont aan hoe een bepaald individu, namelijk de kunstenaar, 

in de wereld staat en naar de wereld kijkt. Emotionele expressie wordt gekoppeld aan de 

inhoud van een kunstwerk (wat uitgedrukt wordt), maar ook aan manieren van expressie 

(hoe de expressie plaats vindt). Een onderscheid maken tussen de inhoud en vorm van 

kunst is niet altijd mogelijk en het werk en zijn emotionele inhoud kunnen slechts begrepen 

worden als het werk in zijn geheel of holistisch bekeken wordt (Löytönen, 2008). Enerzijds 

is het dus de artiest die zijn emotie in dans legt, maar anderzijds is de emotie die het 

publiek waarneemt niet altijd dezelfde, maar heeft die emotie veelal te maken met de 

ervaringen of innerlijke groei van de toeschouwer zelf (Löytönen, 2008).  

Emoties: universeel en cultuurgebonden 

Onderzoekers onderscheiden op zijn minst drie aspecten van emotie (Brysbaert, 2006). Ten 

eerste is er een cognitieve beoordeling van de stimulus. Vervolgens is er een respons in de 

vorm van een fysiologische opwinding, een gezichtsuitdrukking en bepaalde gedragingen. 

Als derde aspect is er de subjectieve ervaring. Mensen zijn gemotiveerd om dingen te 

bereiken die hun een aangenaam gevoel geven en proberen dingen te vermijden die ze als 

onaangenaam ervaren. Deze wisselwerking tussen emotie en motivatie verhoogt de 

overlevingskansen. Charles Darwin argumenteerde in zijn boek ‘The expression of the 

emotions in man and animals’ dat de expressie van emoties tot stand gekomen was op 

basis van de evolutieprincipes die hij beschreven heeft in ‘The origin of species.’ Darwin 

kwam tot dit besluit op basis van zijn bevindingen dat dieren en mensen op een 

gelijkaardige manier emoties uitdrukken en dat alle mensen op de wereld emoties op 

eenzelfde manier uitdrukken (Darwin, 1982/1999). De theorie van Darwin werd vooral 

vanuit behavioristische hoek in twijfel getrokken, aangezien aanhangers van deze stroming 

ervan uitgingen dat alle gedrag, dus ook emoties, aangeleerd is (Brysbaert, 2006). Uit zijn 

onderzoek naar de universaliteit van emoties besloot Ekman dat een heel aantal emoties 

universeel te herkennen zijn. Zowel stammen die geïsoleerd leven van de Westerse 

beschaving, als blinde kinderen vertoonden grotendeels dezelfde emoties. Erkman vond zes 

emoties die door de meerderheid van de mensen herkend werden: droefheid, blijheid, 

angst, woede, verrassing en de combinatie van walging en minachting. Hoewel de 
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gezichtsuitdrukking van primaire emoties universeel is, bestaan er culturele verschillen in 

de regels over welke emoties men mag tonen in bepaalde situaties (Brysbaert, 2006). Deze 

worden culturele uitingsregels genoemd. Uit onderzoek blijkt dat mensen beter emotionele 

gezichtsuitdrukkingen herkennen bij mensen van hun eigen etnische groep dan bij mensen 

van een andere etnische groep (Elfenbein & Ambady, 2002).    

Emoties herkennen  

Alle emoties, sensaties en gemoedsgesteldheden hebben een betekenis voor de persoon en 

vertellen de persoon iets over de wereld rondom hem (Löytönen, 2008). Vanaf de leeftijd 

van vier of vijf jaar blijken de meeste kinderen woorden te kunnen gebruiken om discrete 

categorieën van emoties te kunnen verwoorden voor stimuli van verschillende non-verbale 

kanalen, zoals het gezicht, de intonatie van de stem en in mindere mate ook muziek (Boone 

& Cunningham, 1998). Recente studies tonen ook aan dat kinderen goed in staat blijken om 

emoties af te leiden uit de volledige beweging van het lichaam (Camurri, Lagerlof, & Volpe, 

2003). Kinderen vanaf vier jaar zullen vooral droefheid identificeren, terwijl kinderen vanaf 

vijf jaar ook geluk en angst met succes zullen herkennen. Uit dansonderzoek blijkt dat ook 

volwassenen verdriet het meest accuraat identificeren uit dans, gevolgd door woede en  

vreugde. Angst wordt iets minder herkend (Camurri, Lagerlof, & Volpe, 2003). Zowel 

ervaren dansers als leken blijken geluk en droefheid uit dans te herkennen, maar beide 

groepen zullen wat ze waarnemen anders beschrijven (Brownlow & Dixon, 1997). De 

ervaren dansers zullen vooral de bewegingen van geluk in dans anders beoordelen. Zij 

ervaren deze bewegingen als minder vrij, vloeiend en ontspannen, maar meer overdreven 

dan de leken. Mensen met danservaring zullen dans meer beschrijven in termen van 

vloeiendheid, spanning en energieniveau.  

In verschillende situaties en sociale contexten en culturen zal men emoties op verschillende 

wijze verwoorden en heeft men verschillende ideeën over hoe emoties getoond mogen 

worden en op welke wijze, wanneer en met wie dit kan gedaan worden (Löytönen, 2008). 

De manier waarop wij ons lichaam houden, gebaren gebruiken en bewegen in tijd en 

ruimte verschillen radicaal, afhankelijk van de sociale of culturele groep waartoe wij 

behoren (Desmond, 1997). Toch blijken mensen over culturen heen bepaalde emoties, 

vooral gezichtsuitdrukkingen, te herkennen (Winters, 2008). Om de universaliteit van 

emoties te onderzoeken, gaat men Westerse emoties vergelijken met niet-Westerse 

emotierepresentaties, zoals bijvoorbeeld emoties uitgedrukt in de klassieke Indische dans. 

De klassieke Indische tempeldansen maken naast gezichts- en lichaamsexpressie vooral ook 

gebruik van handentaal of hasta (Roels & Muylaert, 1992). Uitgebeelde Hindi-emoties in de 
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klassieke Indische dansen blijken zowel door Indiërs als door Amerikanen vrij goed herkend 

te worden (Hejmadi, Davidson, & Rozin, 2000). Toch blijken Indiërs bepaalde inheemse 

emoties, zoals lajya (positieve verlegenheid), vrede en heroïsme, meer accuraat te 

herkennen, dan Amerikanen. Deze resultaten roepen niet enkel vragen op over de 

universele expressie van emoties, maar ook over de taxonomie van emoties. Hierbij stel ik 

mezelf de vraag of expressie van emoties in lichaamstaal wel in verbale categorieën in te 

delen valt.  

Lichaamstaal en mime 

Dans is een kunst die beweging gebruikt om emoties op te roepen, gevoelens te uiten en 

deze uiteindelijk te communiceren naar anderen (Brownlow & Dixon, 1997). Lichaamstaal 

kan bestaan uit elke onbewuste of bewuste beweging en kan gebruik maken van een 

deeltje van het lichaam of het hele lichaam om een emotionele boodschap naar de 

buitenwereld te communiceren (Fast, 1970). Om deze ongesproken lichaamstaal te kunnen 

verstaan, moet men culturele en omgevingsverschillen in acht nemen, anders zal men de 

lichaamstaal verkeerd interpreteren en de gecommuniceerde betekenis niet kunnen vatten. 

Toch zijn bepaalde bewegingen universeel genoeg om de betekenis over culturen heen te 

kunnen begrijpen.  

Mime is de kunst van het vertellen van een verhaal, het uitdrukken van een stemming of 

emotie of het beschrijven van een actie, zonder woorden te gebruiken. De artiest maakt 

bewegingen en gebaren  gebruik makend van elk deel van zijn lichaam, dat een instrument 

van expressie wordt, geleid door het beeld en de kennis die hij heeft over de manier 

waarop mensen zich gedragen, voelen, werken en spelen (Lawson, 1957). Joan Lawson 

herkent drie verschillende vormen van mime. Een eerste is de natuurlijke expressie van 

emoties, waarin de artiest de impressie moet wekken dat hij zich gedraagt zoals in het 

werkelijke leven, bewegingen zijn natuurlijk. Een tweede vorm zijn beroepshandelingen. Dit 

zijn handelingen die gemaakt worden door mensen die aan het werk zijn of spelen en geven 

karakter aan personages. Een laatste vorm zijn de conventionele gebaren. Dit zijn 

natuurlijke bewegingen die een specifieke betekenis gekregen hebben door het veelvuldig 

gebruik ervan door verschillende mensen in de wereld en vooral op de scène. Deze 

bewegingen worden vooral gebruikt in het klassieke ballet, waar bewegingen moeten 

voldoen aan de gestileerde regels van het academisch ballet. Lawson (1957) beschrijft hoe 

elk deel van het lichaam, hoofd, gezicht, armen, polsen, handen, benen, tenen…, bijdraagt 

aan de expressie van het geheel. Zo zullen bewegingen die omhoog gaan en naar buiten 

gericht zijn vrolijkheid uitdrukken, terwijl bewegingen die neerwaarts en naar binnen 
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gericht zijn droefheid uitdrukken. Elk onderdeel van de beweging, zo ook de richting, 

snelheid, intensiteit…, zal bijdragen aan het karakter en gevoel van de expressie. Geheel is 

meer dan de som van de deeltjes: deel en geheel gaan afwisselend samen om betekenis en 

gevoel uit te drukken en te begrijpen.    

3.3. Het Vlaamse danslandschap 

Geschiedenis van de dans 

De oudheid 

De oudste sporen van dans zijn terug te vinden in rotstekeningen. Deze tekeningen doen de 

rituele oorsprong van dans vermoeden, waarbij kennis en tradities doorgegeven werden. 

Deze rituele dansen werden uitgevoerd om gebeurtenissen te beïnvloeden, die 

symboliserend nagebootst werden of om bovennatuurlijke machten of belangrijke zaken te 

aanbidden. Dansen werden ook vaak als schouwspel opgevoerd om de toeschouwers te 

vermaken. Rituelen werden beschouwd als de spiegels van de belangen, waarden en 

normen van een bepaalde maatschappij (Utrecht, 1988). Doorheen de geschiedenis en bij 

de verschillende volkeren vindt men steeds sporen van dans. In Griekenland bijvoorbeeld 

leidden de rituele dansen om goden te vereren tot gemeenschapsdansen, die op hun beurt 

hun weg naar het theater vonden, waaruit de Griekse theaterdans is voortgekomen, als 

onderdeel van totaaltheater. Dans blijft in zijn hele geschiedenis verbonden met rituelen, 

religie, theater, muziek, traditie, normen, waarden, politiek… Ook tijdens de 

middeleeuwen, waar dans door de kerk afgekeurd wordt, omdat dans verbonden wordt 

met heidense rituelen en duivelse verleiding, blijven mensen naar mogelijkheden zoeken 

om toch te dansen zoals dodendansen, volksdansen, festijnen…  

De Renaissance en barok 

In de Renaissance werd de Italiaanse hofdans als toppunt van elegantie, verfijning en 

voornaamheid beschouwd (Utrecht, 1988). De Italiaanse hofmeesters waren hierdoor 

enorm geliefd aan Europese hoven. Vaak werden deze balli (letterlijk dansen) gekenmerkt 

door pantomimeachtige aspecten, waarin de dansers iets konden uitdrukken naar hun 

danspartner toe. Een belangrijke ontwikkeling vond plaats op een banket in Milaan in 1489, 

waar voor het eerst ‘balletti’ werden opgevoerd, namelijk figuurdansen, bedoeld om 

toeschouwers met bepaalde ruimtelijke figuren of patronen esthetisch te bekoren. Deze 

figuurdansen worden doorslaggevend  voor de ontwikkeling van het hofballet aan het 

Franse hof in de tweede helft van de zestiende eeuw. Toen Catharina de Medici in 1535 

haar ouderlijk huis verliet om te trouwen met de latere Franse koning Hendrik II, bracht zij 

een groot gevolg mee naar Frankrijk, waaronder vele kunstenaars, musici en dansmeesters. 
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Als uitzonderlijk groot festijn werd ‘Het verhalend ballet van de koningin’ in 1581 

opgevoerd. Dit stuk lag aan de basis voor de hofballetten of ‘ballet de cour’, die 

omschreven worden als een feestelijke multimediaproductie met muziek, zang, dans, 

voordracht en mime, die een allegorische strekking had van politieke of moraalfilosofische 

aard en waaraan door de hovelingen zelf werd deelgenomen (Utrecht, 1988).  

Lodewijk de XIV wordt beschouwd als de vader van het academisch ballet en de 

professionele westerse theaterkunst. Na zijn optreden als Zonnekoning in ‘Het ballet van de 

nacht’ in 1653 trad hij geregeld als danser op, vaak samen met zijn hofcomponisten Lully en 

Molière. In 1661 richtte hij ‘l’Académie Royale de Danse’ op, bedoeld als beroepsvereniging 

voor professionele dansers, die indruk konden maken met virtuoze danspassen, om 

problemen van het dansvak met elkaar te bespreken. Het was in deze academie, waarvan 

Pierre Beauchamp de eerste directeur was, dat de basisprincipes van het academisch ballet 

werden vastgelegd, namelijk het ‘en-dehors’ of naar buiten draaien vanuit de heupen, van 

de benen en van de voeten en de vijf basisposities van de voeten (Utrecht, 1988). Hoewel 

er officieel tot aan 1681 geen vrouwelijke professionele danseressen waren, dansten er 

toch voor deze datum al enkele vrouwen aan het hof van Lodewijk de XIV (Au, 1988/1995).  

De Romantiek 

België dat pas in 1830 onafhankelijk werd, was vóór dit jaartal niet betrokken bij de 

algemene ontwikkeling van de danskunst. De reden hiervoor is het ontbreken van een 

eigen koningshuis en hofadel (Barbier & Westra, 1997). De verschillende maatschappelijke 

klassen hadden wel hun specifieke dansen en een aantal buitenlandse gastdansers en 

dansmeesters bezochten het gebied. Aan de Brusselse Muntschouwburg traden in 1700 

Italiaanse danseressen op en in 1705 werd zelfs een klein balletensemble opgericht. In 1826 

richtte Jean-Antoine Petipa de Dansacademie van de Munt op.  

In de negentiende eeuw, het tijdperk van de romantiek, onderging het ballet ingrijpende 

veranderingen (Utrecht, 1988). Romantische en sprookjesachtige onderwerpen werden 

uitgebeeld en de ballerina’s moesten zweven, de dans moest vleugels krijgen. Hierdoor 

onderging de ballettechniek spectaculaire wijzigingen, zoals het dansen op ‘pointes’ 

(teenpunten). Ook de batterie (sprongen) werd geperfectioneerd en spectaculairder door 

grote en hoge zweefsprongen, zoals de ‘grand jeté’. Lifts kregen een steeds belangrijkere 

plaats in duetten en de tutu’s (balletrokken) deden hun intrede. De lange tutu kenmerkt 

het begin van de romantiek, terwijl de korte tutu populair werd in de laatromantiek. Enkele 

balletstukken uit de vroegromantiek zijn ‘De Sylfide’ en ‘Giselle’, die typische voorbeelden 
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zijn van het ballet blanc: een ballet waarin een episode gedanst wordt door vrouwen in 

witte tutu’s, als sprookjesachtige of bovennatuurlijke wezens, die melancholieke 

stemmingsbeelden oproepen. Kenmerkend voor de laatromantiek zijn de balletten van 

Marius Petipa, zoon van Jean-Antoine Petipa, en Lev Ivanov op muziek van Pjotr Tsjakowski, 

‘De schone slaapster’, ‘Het zwanenmeer’ en ‘De notenkraker.’ Tot het einde van de 19e 

eeuw had Rusland een volgende rol gespeeld in de geschiedenis van het ballet, maar dit 

veranderde onder invloed van Marius Petipa en de Russische choreograaf Mikhail Fokine. 

Deze tilden het ballet in Rusland naar een hoger niveau, terwijl het in West-Europa al 

stervende was (Au, 1988/1995). 

De moderne dans 

In de twintigste eeuw onderging het ballet ingrijpende veranderingen onder invloed van 

Diaghilev en zijn Ballets Russes (Utrecht, 1988). Diaghilev streefde naar een vorm van 

totaaltheater op basis van het academisch ballet. Enkele balletten uit deze periode zijn 

‘Scheherazade’, ‘De stervende zwaan’, ‘De vuurvogel’ en meer recent ook het werk van 

George Balanchine. Daarnaast ontstonden ook een aantal nieuwe dansvormen die zich 

verzetten tegen de tradities van het academische ballet. Deze niet-academische 

dansvormen worden vaak onder de term ‘moderne dans’ samengebracht. Kenmerkend 

voor de moderne dans is dat de danskunstenaar heel bewust een relatie wil leggen tussen 

de vorm van een beweging en de oorsprong van de beweging. De fysieke danservaringen 

hebben te maken met lichamelijke inspanningen en berusten op de arbeid van de spieren 

en de daarmee samenhangende verdeling van beschikbare energie. De Amerikaanse 

Martha Graham, die als moeder van de moderne dans beschouwd wordt, haalde inspiratie 

uit gebeurtenissen uit het leven en door contact met mensen en uit de gedachte dat het 

leven in mensen klopt, bloed en beweging (Graham, 1991). Ook Isadora Duncan vertrekt 

vanuit de natuurlijke bewegingsexpressie van het menselijk lichaam. Om zich te bevrijden 

van het ballet danst zij met blote benen en op blote voeten in losse kledij (Banes, 

1977/1987). Enkele andere belangrijke vormgevers van deze stroming zijn Ruth St. Denis, 

Doris Humphrey, José Limón en Rudolf von Laban, grondlegger van de Duitse Ausdruckstanz 

of expressionisme (Au, 1988/1995). Hoewel moderne dans zich afzet tegen ballet, kan men 

niet ontkennen dat beide stromingen elkaar beïnvloeden, zowel in ideeën als in techniek 

(Lloyd, 1949/1974).  

België vanaf de 20e eeuw 

Buitenlandse groepen en individuele danskunstenaars hadden hun invloed op de Belgische 

danskunst (Barbier & Westra, 1997). In Antwerpen werd in 1923 een balletgezelschap 
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opgericht aan de Koninklijke Vlaamse Opera en werd in 1939 het Dansensemble Brabants 

opgericht. Het was uit deze laatste groep dat de meeste stappen ondernomen werden voor 

de organisatie van dansonderwijs en het autonoom worden van de danskunst in 

Vlaanderen. De internationale doorbraak van de Belgische danskunst kwam er in 1960 met 

de oprichting van het Ballet van de XXe eeuw te Brussel onder leiding van Maurice Béjart. In 

1966 werd in Charleroi het Ballet van Wallonië opgericht, onder leiding van Hanna Voos en 

in Antwerpen werd in 1969 het Ballet van Vlaanderen onder leiding van Jeanne Brabants 

opgericht (Brabants, 1994). Samen met de oprichting van het Stedelijk Instituut voor Ballet 

in 1964 zorgde deze ontwikkeling voor een verdere professionalisering van het Vlaamse 

danslandschap. 

Vanaf de jaren ’80 doet de hedendaagse of post-moderne dans zijn intrede in België 

(Barbier & Westra, 1997). Anne Teresa De Keersmaeker wordt beschouwd als de 

pionierster van de Belgische postmoderne dans. In 1983 richt zij het gezelschap Rosas op, 

waarmee zij de wereld rondtoert en in 1995 richt zij ook haar eigen school P.A.R.T.S. op 

(Aerts, D'hooge, Janssens, & Moreels, 2007). Ook Jan Fabre is sinds de jaren ’80 niet meer 

weg te denken uit het Vlaamse postmoderne danslandschap. Jan Fabre gaat als veelzijdig 

kunstenaar steeds op zoek naar de limieten van het lichamelijk dragelijke. Hij zoekt naar de 

grenzen van uitputting en creëert theatrale situaties van dreiging en onbehagen (Lanz & 

Verstockt, 2003). Een andere prominente kunstenaar in het Vlaamse danslandschap is Wim 

Vandekeybus, die in 1987 zijn gezelschap Ultima Vez oprichtte (Barbier & Westra, 1997). 

Wim Vandekeybus is geboeid door de complexe relaties tussen lichaam en geest. Hij toont 

de kwetsbaarheid en sterkte van wie zich overlevert aan zijn reflexen of instincten in 

extreme omstandigheden, bij conflicten, breuken of onvoorspelbare, oncontroleerbare 

situaties. Dans, muziek, tekst, film en video wil hij manipuleren om hiermee de grenzen 

tussen zin en waanzin, tussen mooi en lelijk, tussen imaginair en concreet, tussen theater 

en realiteit te doen vervagen en verdwijnen (Lanz & Verstockt, 2003). In 1984 richtte Alain 

Platel Les Ballets C(ontemporaines) de la B(elgique) op in Gent. Alain Platel is 

orthopedagoog van opleiding en maakte samen met zijn zus en enkele vrienden stukjes om 

zich te amuseren (Les Ballets C de la B, 2006). Eerder dan een bewegingstaal te ontwikkelen 

laat Platel steeds veel ruimte voor de persoonlijkheid van zijn dansers. Hij is vooral 

geïnteresseerd in ‘afwijkend gedrag’, dat zowel motorisch als verbaal geïnspireerd is door 

bepaalde pathologische ziektebeelden (Lanz & Verstockt, 2003). Door de jaren heen heeft 

Les Ballets  C. de la B. zich ontwikkeld tot een artistiek platform voor verschillende 

choreografen. Ondermeer Hans van den Broeck, Christine De Smedt, Koen Augustijnen en 
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Sidi Larbi Cherkaoui kregen de mogelijkheid om hun creativiteit  en jong choreografisch 

talent te ontwikkelen bij Les Ballets C de la B (Les Ballets C de la B, z.j.). Andere kunstenaars 

die het postmoderne Vlaamse danslandschap tekenen zijn Marc Vanrunxt, Karin Vuncke, 

Meg Stuart, Abdelaziz Sarrokh en nog vele anderen (Lanz & Verstockt, 2003). Zij hebben 

allemaal hun eigen manier van werken en hun eigen verdiensten in de hedendaagse 

danswereld, maar ik ga hier niet verder op in. 

In 1987 werd het Ballet van de XXe eeuw ontbonden en in 1991 werd het Ballet Royal de 

Wallonie omgevormd tot Charleroi/Danses onder leiding van postmodern choreograaf 

Frédéric Flamand (Barbier & Westra, 1997). Hiermee is het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

anno 2010 het enige grote balletgezelschap in Vlaanderen. Kathryn Bennetts, artistiek 

directeur, wil met het ballet een evenwicht bereiken tussen het bewaren van traditie en het 

bereiken van openheid om ballet in relatie tot de huidige samenleving te ontplooien. Dit 

doet ze door klassiekers zoals Sleeping Beauty en het Zwanenmeer af te wisselen met 

eigentijdse balletchoreografieën van William Forsythe, David Dawson, Matjash Mrozewski, 

Garry Stewart en vele anderen. Gideon Louw, Chris Latré en Christiane Marchant zijn anno 

2010 de balletmeester bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen, z.j.). Balletmeesters werken nauw samen met de choreograaf en leiden later 

de repetities wanneer de choreograaf niet meer aanwezig is. Ook de dagelijkse balletles 

wordt door één van de balletmeesters gegeven (Barbier & Westra, 1997).  

Vlaanderen 

Subsidies 

In Vlaanderen worden hedendaagse dans en klassieke dans vaak tegen elkaar uitgespeeld, 

zeker als het op subsidies aankomt (Baervoets, 1995). Als enige groot gezelschap voor 

klassieke dans, dat als ‘grote culturele instelling’ is erkend, hoeft het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen niet voor concurrentie te vrezen en ontsnapt zo aan de grote subsidieslag 

(Gypens, 2004). Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft een enorme financiële 

voorsprong ten aanzien van de hedendaagse dans. Wat aanvankelijk begon als een 

genrestrijd tussen vertegenwoordigers van de hedendaagse dans en die van het klassieke 

ballet, wordt door de overheid in stand gehouden via de financiële discrepantie tussen 

beide dansdisciplines (Gielen, 1999). Volgens Jeanne Brabants zijn politiek en kunst dan ook 

nooit van elkaar te scheiden. De artistieke belangstelling van politici bepaalt wie subsidies 

krijgt, maar ondanks de politieke situatie in een land, blijft de drang om artistiek te 

produceren (Brabants, 1994). Ook ten tijde van Lodewijk XIV had het ballet de functie om 

de politiek van zijn vorst te ondersteunen (Gielen, 1999). In Vlaanderen kreeg Rosas in 1984 
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als eerste hedendaags dansgezelschap subsidies. Tussen 1982 en 1995 werden in 

Vlaanderen ongeveer 29 verschillende choreografen en dansgezelschappen gesubsidieerd. 

Ook binnen de hedendaagse dans bestaat een grote subsidiaire kloof tussen de vijf groten, 

namelijk Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Alain Platel, Wim Vandekeybus en Meg 

Stuart en de andere choreografen. Deze kloof loopt parallel met de internationale 

erkenning van de choreografen en hun gezelschappen. Choreografen die moeilijk 

doorgroeien naar de internationale markt, hebben weinig overlevingskansen in België 

(Gielen, 1999). 

In oktober 2010 kondigt minister van Cultuur Joke Schauvliege haar besparingsplannen aan, 

waarin het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vanaf 2013 gefusioneerd zal worden met de 

Vlaamse Opera onder leiding van een intendant ("Ballet is geen aanhangsel van Vlaamse 

Opera", 2010). Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen wil naast het waarborgen van haar 

onafhankelijkheid ook meer subsidies krijgen om het ballet op wereldniveau te houden. Als 

reactie kondigt artistiek directeur Kathryn Bennetts haar ontslag aan bij het Koninklijk Ballet 

van Vlaanderen. Aangezien er nog geen duidelijkheid is omtrent het verdere verloop van 

deze gebeurtenissen, ga ik hier ook niet verder op in. 

Definities? 

Algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke dans en hedendaagse dans 

(Baervoets, 1995). Rina Barbier en Bert Westra (1997) definiëren ‘klassieke dans’ als een 

danstechniek die gebaseerd is op het vastomlijnde systeem van de vijf voetposities en het 

‘en dehors’ (naar buiten draaien van benen en voeten). Dit systeem werd opgetekend in de 

Académie Royale de la danse, opgericht door Lodewijk XIV in Parijs. Strikt genomen is er 

slechts één enkele wijze om een klassieke danspas of houding onberispelijk uit te voeren. 

Het zou correcter zijn te spreken over ‘academische dans’ of ‘academisch ballet’, aangezien 

de term ‘klassiek’ hoogstens zou kunnen gebruikt worden voor de classicistische 

balletvormen van de 17e en 18e eeuw (Utrecht, 1988). De term ‘academische dans’ 

verwijst naar de theaterdans die ontwikkeld werd van het Franse ‘Ballet de cour’ van de 16e 

en 17e eeuw en die steeds verfijnd werd door nationale scholen (Koegler, 1987). Aangezien 

in België de termen ‘klassieke dans’, ‘klassiek ballet’, ‘ballet’ en ‘academische dans’ door 

elkaar gebruikt worden om te verwijzen naar de techniek van dans die ontwikkeld werd aan 

de Académie Royale de la danse, verkies ik ervoor om zelf ook geen onderscheid te maken 

tussen de termen.  
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‘Hedendaagse’ of ‘postmoderne dans’ wordt beschouwd als een richting in de moderne 

danskunst, die ontstaan is rond 1950 en verschillende stijlen omvat (Barbier & Westra, 

1997). De meest duidelijk te onderscheiden stromingen zijn de abstracte hedendaagse dans 

ontstaan in Amerika, onder invloed van Merce Cunningham en John Cage en de nieuwe 

expressionistische dans ontstaan in Duitsland en Europa, onder impuls van Pina Bausch. De 

nieuwste richting in de postmoderne dans is de multimediadans, waarin dans, muziek, 

tekst, film, video, plastische kunsten, scenografie en de modernste technologieën verwerkt 

worden tot een groot geheel. Multiculturaliteit, dat al bij de moderne dans als erg 

belangrijk werd beschouwd, wordt het kernbegrip eind de jaren ’80 (Reynolds & 

McCormick, 2003).  

Klassieke en hedendaagse dans 

In het algemeen worden klassieke dans en hedendaagse dans vaak als elkaars 

tegengestelden gezien, maar de vraag is of deze stromingen wel zo ver uit elkaar liggen als 

vaak wordt aangenomen? Baervoets (1995) bekijkt klassiek niet als een stijl of vorm of als 

gebonden aan een bepaalde tijdsperiode, maar eerder als een ideologie, een opvatting over 

wat kunst kan zijn en hoe die gedacht wordt, een visie op de wereld. Het klassieke model 

evolueert mee met zijn tijd, maar blijft zijn basisprincipes in essentie trouw. Klassieke kunst 

is dan van alle tijden en ieder tijdperk kent zijn klassieke kunst. In deze zin is klassieke kunst 

normatief, aangezien het de kunst bindt aan regels; formalistisch, aangezien het de kunst 

beschouwt als meetbaar, wetmatig en analyseerbaar; historisch, aangezien ze voortbouwt 

op wat in het verleden gerealiseerd werd en idealistisch, aangezien ze een hoger ideaal 

probeert te benaderen. Op deze manier ziet Baervoets klassieke dans als tijdelijk en 

ontijdelijk tegelijkertijd, als het toepassen van klassieke regels op eigentijdse kunst, als het 

actualiseren van het klassieke model. Volgens hem is klassieke dans dus hedendaags in 

essentie.  Baervoets problematiseert dan ook de termen ‘neoklassiek’ , ‘modern’ en 

‘postmodern’, aangezien deze als stijl gehanteerd worden en niet verwijzen naar de 

achterliggende ideologie. ‘Neoklassieke dans’ wordt algemeen beschouwd als de dans die 

gebaseerd is op de klassieke danstechniek, maar waaraan de choreograaf eigen houdingen 

en bewegingen toevoegt. De werken van Serge Lifar en George Balanchine worden als 

neoklassiek omschreven (Barbier & Westra, 1997). Volgens Baervoets is de term 

‘neoklassiek’ volledig onbruikbaar, aangezien deze term verwijst naar de klassieke periode, 

een tijdsperiode die volgens hem nooit heeft bestaan en dus ook nooit is afgesloten en dus 

ook niet vernieuwd kan worden (Baervoets, 1999). Volgens hem zijn de klassieke dans en 

de hedendaagse dans dan ook niet zomaar van elkaar te scheiden. De klassieke dans moet 
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antwoorden bieden op hedendaagse uitdagingen en zou zichzelf laten uitsterven, wanneer 

zij enkel de traditie bewaart en doorgeeft en niet mee evolueert. Maar ook de hedendaagse 

dans kan niet zonder een klassieke visie, die verwijst naar traditie, afspraken en vormelijke 

logica en waarin een ideaalbeeld nagestreefd wordt (Baervoets, 1995). Jeanne Brabants 

stelt: “Twee keffende honden, het klassiek ballet en de hedendaagse dans, zo dicht bij 

mekaar en toch zo ver uiteen als de linkse en de rechtse voet in een grand écart” (Brabants, 

2000, p. 63). Daarom stel ik voor om de klassieke dans en hedendaagse dans niet als elkaars 

tegengestelden te beschouwen, maar eerder als gelijk én verschillend, als continuïteit én 

vernieuwing, als elkaar wederzijds beïnvloedende elementen, die op hun beurt beïnvloed 

worden door het groter geheel. 

In het Vlaamse danslandschap is er vanuit de hedendaagse hoek weinig belangstelling voor 

‘ballet’ (Lambrechts, Van Kerkhoven, & Verstockt, 1996). In Vlaanderen zijn er nog steeds 

meer contacten tussen hedendaagse dansers en theatermakers dan tussen hedendaagse 

dansers en klassieke dansers. Toch zijn er steeds meer pogingen om deze kloof te 

overbruggen. Jan Fabre en Anne Teresa De Keersmaeker tonen aandacht voor het klassieke 

erfgoed en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen programmeert het werk van eigentijdse 

choreografen, zoals William Forsythe, die vanuit het ballet een artistieke brug probeert te 

bouwen naar de hedendaagse danstraditie (Gielen, 1999). De werken die Forsythe brengt 

hebben de structuur van het narratief ballet, maar het verhaal dat hij wil brengen is veel 

minder narratief, dan wel analytisch. Hij werkt vooral met klassiek geschoolde dansers, 

omdat hun lichamen de sporen van een balletgeschiedenis dragen (Siegmund, 2000). Vanaf 

de jaren 2000 gaat Forsythe ook steeds meer de experimentele toer op en neemt 

maatschappelijke vraagstukken op in zijn werk (Aerts, D'hooge, Janssens, & Moreels, 2007). 

Deze dialoog tussen klassieke en hedendaagse dans vergroot de kwaliteit en diversiteit van 

het hedendaagse Vlaamse danslandschap. 

Internationalisering 

De geschiedenis van de dans kenmerkt zich door beïnvloeding, uitwisseling, traditie en 

vernieuwing. In Vlaanderen wordt ook steeds meer aandacht gegeven aan internationale 

ontmoetingen tussen kunstenaars over kunstdisciplines heen. Begin de jaren ’80 was het 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen de eerste Belgische groep die optrad in China in het kader 

van een culturele uitwisseling (Lambrechts, Van Kerkhoven, & Verstockt, 1996). Sindsdien 

toeren zij de wereld rond. Maar ook hedendaagse dansgezelschappen hebben 

internationale podia veroverd. Grote instellingen als De Munt in Brussel, De Singel in 

Antwerpen en kunstenFESTIVALdesarts in Brussel zorgden al vaker voor de doorstroming 
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van jong talent naar een groter podium (Aerts, D'hooge, Janssens, & Moreels, 2007). Deze 

internationalisering en de openheid naar andere culturen, samen met de overtuiging van 

het belang van artistieke, intellectuele en technische flexibiliteit doen nieuwe tendensen 

groeien. Dansers uit verschillende stromingen delen het podium. Zo dansen breakdancers, 

flamencodansers, buikdansers, Indische dansers, klassieke en hedendaagse dansers nu 

samen. Deze ontmoetingen leiden tot flamboyante botsingen, spetterende craches en 

symbiotisch danswerk (Lanz & Verstockt, 2003).      

3.4. Dans als ontmoetingsruimte 

Onze huidige samenleving 

Onze huidige samenleving, wordt vaak omschreven als het informatietijdperk, een tijdperk 

dat zich kenmerkt door de steeds snellere en talrijkere stromen van informatie en 

uitwisseling tussen mensen (Devlieger, Rusch, & Pfeiffer, 2003). In dit type samenleving, 

waar de vanzelfsprekendheid van een gesloten cultuurgroep, waar kennis, waarden en 

normen traditioneel van generatie op generatie doorgegeven werden, verdwenen is, 

vergroot de nood aan reflectie over de eigen opvattingen, kennis en waarden (Imelman, 

2000). Ik zie het dan ook als een uitdaging van onze huidige samenleving om onszelf 

voortdurend in vraag te stellen en stil te staan bij wat het contact met ‘de ander’ ons leert. 

Waarin verschilt ‘de ander’ van ons en wat hebben wij gemeen? Wie is ‘de ander’ en 

waarom is hij anders? Welke norm hanteer ik om hem als anders te zien? In onze huidige 

samenleving, die zich kenmerkt door een steeds groter wordende diversiteit in zijn ruime 

betekenis, botsen heel wat mensen op (culturele) barrières. Enerzijds worden mensen 

uitgesloten, omdat ze gezien worden als ‘anders’, als niet behorend tot de eigen cultuur of 

groep. Anderzijds worden mensen uitgesloten, omdat ze enkel gezien en behandeld 

worden als ‘gelijken’ en dus niet de aanpassingen krijgen die ze nodig hebben. Discriminatie 

en gebrek aan culturele fit hebben hun weerslag op heel wat maatschappelijke domeinen, 

zoals onderwijs, politiek, juridische bijstand, fysieke en geestelijke gezondheidszorg (Miller 

& Rasco, 2004). Er is nood om de co-existentie van ‘gelijkheid’ en ‘verschil’, als twee zijden 

van eenzelfde medaille, te exploreren (Devlieger, Rusch, & Pfeiffer, 2003). En aangezien ik 

vanuit een holistisch perspectief vertrek, van waaruit alles met elkaar verbonden is en alles 

een invloed heeft op elkaar, denk ik dat ook de kunsten, die van ouds af verweven zijn met 

alle domeinen van het menselijk leven, een belangrijke plaats zullen innemen in de huidige 

en toekomstige maatschappij.  
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Diversiteit 

Onze samenleving wordt gekenmerkt door diversiteit. Diversiteit moet hier in ruime zin 

begrepen worden en omvat etnisch-culturele diversiteit, diversiteit in gezinssamenstelling, 

gender-diversiteit, socio-economische diversiteit evenals alle kruispunten daartussen 

(Vandenbroeck, 2009-2010).  Mensen nemen elementen over van andere mensen en geven 

eigen kenmerken door aan anderen. Op deze manier hybridiseren culturen voortdurend: ze 

passen voortdurend een stukje van hun eigenheid aan en verliezen dus ook een stukje aan 

nieuwe omstandigheden en aan een nieuw aanbod (Pinxten & De Munter, 2006). Culturen 

en beschavingen komen niet voort uit één centrum of traditie, maar zijn het resultaat van 

meervoudige invloeden en praktijken, die steeds opnieuw tot gedifferentieerde resultaten 

leiden (Depaepe, 2005). Interne dynamiek, gebaseerd op relaties van macht en 

overheersing, bepalen hoe een samenleving vorm krijgt, welke tradities van kennis, 

waarden en normen behouden moeten blijven en welke vernieuwingen toegelaten zijn. 

Individuen, groepen, naties en beschavingen worden allemaal gedacht in termen van 

identiteit (Pinxten & Verstraete, 1998). Identiteit wordt vaak gezien als onveranderlijk, 

homogeen en permanent. Doordat mensen en naties zich gaan vereenzelvigen met hun 

(culturele) identiteit, ontstaan identiteitsconflicten, die vaak in geweld ontaarden. 

Anderzijds is er binnen het politieke discours een duidelijke evolutie vast te stellen, waarbij 

identiteit nu eens uitgedrukt wordt in termen van ras, dan weer van cultuur of van 

nationaliteit. In plaats van identiteit als onveranderlijk of veranderlijk te definiëren, stelt 

Paul Ricoeur voor om identiteit tegelijk te zien als gelijk-blijvend-over-tijd en veranderend-

over-tijd, als traditie en evolutie, als gelijk en anders, als mêmeté en ipséité. Misschien is 

deze holistische kijk op cultuur en identiteit, die twee tegengestelden afwisselend laat 

samengaan, een mogelijkheid om met de diversiteit in onze samenleving om te gaan. 

Hierbij moeten we diversiteit beschouwen als drager van zowel verschillen als 

gemeenschappelijkheid (Verstraete, 1999). Interculturele competenties, het geheel van 

vaardigheden, attitudes en kennis om adequaat en flexibel om te gaan met diversiteit, 

kunnen dan het best aangeleerd worden in interactie. Aangezien de kunsten altijd 

verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen, zullen zij ook altijd politiek 

gekleurd zijn en zullen zij in dialoog treden met zowel exclusieve als inclusieve ideologieën 

(Grau & Jordan, 2000). De kunsten in het algemeen en dus zeker ook dans, kunnen hierbij 

inspireren, reflecteren en uitdagen en zullen zinvol zijn bij het zoeken naar een identiteit.  

Internationalisering in de kunst 

De Europese kunsttraditie kenmerkt zich door contacten met en de beïnvloeding door 

anderen (Pinxten & De Munter, 2006). Maar internationalisering kenmerkt ook het huidige 
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Vlaamse danslandschap. Dansmakers kunnen putten uit verschillende en soms 

eeuwenoude tradities, maar tegelijkertijd willen zij zich openstellen voor vernieuwing en 

originaliteit. Hierdoor wordt dans een zeer open systeem, waarbij de gangbare grenzen en 

categorieën veelvuldig in vraag gesteld worden. Dans is een context die gemakkelijk nieuwe 

en vreemde elementen importeert en steeds bruggen slaat tussen de verschillende 

disciplines, waardoor ook de scheidingslijn met de andere kunsten vager wordt. Deze 

openheid voor nieuwe en originele invalshoeken gaat hand in hand met een grote 

zelfreflexiviteit. Tegelijkertijd met de toenemende hybridisering van onze maatschappij en 

kunsten, lijkt zich de noodzaak voor te doen om ook na te denken over de eigenheid en de 

identiteit van dans (Aerts, D'hooge, Janssens, & Moreels, 2007).   

Om een evenwicht te vinden tussen de eigenheid en de toenemende hybridisering, stel ik 

voor om terug te keren naar Ricour, die identiteit definieert als het tegelijkertijd samengaan 

van traditie en evolutie, van mêmeté en ipséité. Als we kijken naar de geschiedenis van het 

ballet, dan zien we dat de transnationale balletwereld ook steeds gekenmerkt werd door 

homogeniteit en heterogeniteit en dat dansers steeds beïnvloed werden door nationale en 

internationale culturele processen, wat soms tot spanningen heeft geleid, maar ook tot 

vonken van wederzijdse uitwisseling (Wulff, 1998). Balletinstellingen worden gekenmerkt 

door een nationale balletstijl, die meestal teruggaat op de belangrijkste scholen, de Franse, 

Russische, Britse en Amerikaanse school (Laermans, 1999) en die zichtbaar wordt wanneer 

een balletgezelschap of een individuele danser zich naar het buitenland begeeft. Het is in 

het contact met het buitenland, dat men zich bewust wordt van zijn eigen nationaliteit 

(Wulff, 1998). Hoewel er verschillen zijn tussen nationale stijlen en tussen producties van 

klassieke balletten zoals het Zwanenmeer, zullen deze verschillen meestal niet zo groot zijn, 

waardoor een professioneel geschoolde klassieke danser gelijk waar in de wereld kan gaan 

en de lokale versie van deze productie op korte tijd kan leren (Wulff, 1998). In de 

romantische balletten van Petipa worden klassieke dansen vaak ook afgewisseld met 

karakterdansen. Karakterdansen zijn folkdansen of nationale dansen, die op een klassieke 

ballet wijze gebracht worden. Zo wordt er bijvoorbeeld in de derde acte van het 

‘Zwanenmeer’ een Hongaarse, een Russische, een Spaanse en een Venetiaanse 

karakterdans gebracht en in ‘La bayadère’ worden klassieke dansen afgewisseld met 

Hindidansen (Au, 1988/1995). Maar ook de hedendaagse dans kent ontmoetingen tussen 

verschillende culturen. Akram Khan, die geschoold is in zowel ‘kathak’, één van de Noord-

Indische klassieke dansvormen als westerse klassieke en hedendaagse dans, laat ‘oost’ en 

‘west’ versmelten (Van Kerkhoven, 2001). De Indische dans is vaak moeilijk toegankelijk 
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voor Westerse mensen, aangezien deze zo nauw verbonden is met de Hindoemythologie. 

Door deze dans te laten versmelten met hedendaagse westerse dans hoopt Akram Khan 

ook het westerse publiek te bereiken.   

Dans: binden en overstijgen 

De mens ziet de wereld altijd door de lens van zijn specifieke, individuele geschiedenis en 

zijn generieke, socioculturele, economische en politieke achtergrond (Dixon Gottschild, 

1997). Hierdoor zal men bepaalde zaken waarnemen en blind zijn voor andere. In de 

wetenschappen gebruikt men taal om te reflecteren over gedachten, ervaringen en de 

wereld. Mensen en systemen van mensen verschillen niet zozeer in hun taal, dan wel in hun 

ervaringen in de wereld, die ervoor zorgen dat mensen verschillende dingen belangrijk 

vinden. Taal kan dan bruggen slaan tussen mensen, maar ook barrières vormen. Van 

Kerkhoven (1989) baseert zich op de uitspraak van Wittgenstein, dat ‘niet alles wat gedacht 

kan worden, ook gezegd kan worden’, om aan te tonen dat dans de beperkingen van taal 

kan overstijgen. In gedachten kan alles met alles verbonden zijn. Gedachten kunnen ruimte 

en tijdsgebonden zijn, maar kunnen ruimte en tijd ook overstijgen. Elke taal heeft zijn eigen 

grammatica en syntaxis, die aan regels gebonden is en dus een bepaalde ruimtelijke 

structuren en tijdsstructuur vereist. Dans is een actief, ruimtelijk en fysiek gebeuren en 

ontsnapt op deze manier aan deze taallineariteit (Van Kerkhoven, 1989). Om het fenomeen 

dans te kunnen vatten, dienen alle zintuigen mee ingeschakeld te worden en alleen wie erin 

zit en zelf beweegt en voelt, lijkt in staat om te weten wat dans betekent. Als we dans 

inderdaad beschouwen als zowel aan tijd en ruimte gebonden, als tegelijkertijd tijd en 

ruimte overstijgend, als een ervaring in de realiteit en tegelijk een Ur-ervaring, die de 

realiteit overstijgt (Schoop, 2000), dan kan dans inderdaad een manier zijn om 

tegengestelden te verzoenen en  afwisselend te laten samengaan.  

Danstechniek kan gezien worden als een relationele infrastructuur (Hamera, 2007). 

Techniek vertaalt individuele lichamen tot een gemeenschappelijke ‘moedertaal’ die 

gedeeld wordt door zijn beoefenaars. Deze gedeelde taal van techniek is gebonden aan 

regels en zorgt dus voor een zekere gemeenschappelijkheid, die solidariteit en socialiteit 

garandeert. Dans laat techniek samensmelten met gevoel, expressie en betekenis. Zowel 

voor de toeschouwers als voor de choreograaf en dansers is dansen een proces waarbij 

betekenis veel verder gaat dan taal (Satin, 2000). Dans is dus taal en tegelijkertijd overstijgt 

dans ook die taal en haar begrenzingen. Hierdoor heeft dans de potentie om te 

communiceren over talen en cultuurbarrières heen. Wanneer mensen een nieuwe dansstijl 

aanleren, dan raken zij het universele in de menselijke ervaring. Dansers vormen over de 
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hele wereld netwerken van uitwisseling, waardoor ze zich verbonden voelen in deze 

netwerken en met respect van elkaar kunnen leren (Wolz, 1995). De huidige samenleving 

wordt vervuild door onverdraagzaamheid, vooroordelen, gebrek aan respect en 

discriminatie. Volgens Wolz kan deze ideologische vervuiling enkel aangepakt worden via 

educatie. Een gedeelte van die educatie kan ingevuld worden door dans, aangezien dans de 

kunstvorm is die een diepere betekenis geeft aan het basisvermogen en de menselijke nood 

om te bewegen. De studie van dans is belangrijk bij het leren begrijpen en respecteren van 

menselijke verschillen. Dans en beweging zijn niet enkel een belangrijke factor in 

communicatie, maar ze vormen ook een belangrijk aspect van het leren waarnemen van 

wat ons verschillend maakt van anderen.  

Dans als deel en geheel 

Het lichaam wordt geconstrueerd door een serie identificaties, die politiek, historisch en 

economisch gekleurd zijn (Goldberg, 1997). Op deze manier staat dans ook nooit los van 

opvoeding, wetenschap, economie, politiek, religie… Dans wordt ook vandaag nog altijd 

gebruikt om mensen te bereiken, om een boodschap te brengen. In Zuid-Afrika gebruikt 

men dans als volksopvoeding, in verband met hygiëne en aids (Van Kerkhoven, 2004). Ook 

sociale en wetenschappelijke zaken kunnen gecommuniceerd worden door dans. In 

Toronto werkten wetenschapster Katherine Boydell en choreograaf Siona Jackson samen 

aan het project ‘Hearing Voices’, een project waarin dansers het gevoel van isolatie 

vertolken, dat bij veel jongeren waargenomen werd tijdens wetenschappelijk onderzoek 

naar de beginsymptomen van psychose (Fraser, 2008). Ook dans en vrouwenstudies lijken 

op veel manieren samen te gaan. De manier waarop het vrouwelijk lichaam 

gerepresenteerd wordt, verschilt van cultuur tot cultuur, van eeuw tot eeuw en is 

afhankelijk van de sociale groep waarin de representatie gebracht wordt en is dus een 

sociaal, historisch en ideologisch construct (Wolff, 1997). Dans biedt de mogelijkheid om te 

reflecteren over de praktijken waarmee ze verbonden is en over het leven. Het dansend 

lichaam biedt de mogelijkheid om door voortdurende dialoog tegenstellingen te 

overbruggen (Satin, 2000). Dans is ook heel nauw verbonden met de andere kunsten. De 

scheidingslijn tussen dans, theater, mime, muziek, visuele en multimediale kunsten is vaag. 

Om tot creatieve uitwisselingen te kunnen komen hebben dansers en choreografen volgens 

Brabants (1994) een volledige vorming nodig, zowel kennis van klassiek en modern, als van 

de andere kunsttakken, zoals muziek, beeldhouw- en schilderkunst. Dans, maar ook kunst 

in zijn diversiteit, is niet statisch, maar voortdurend in proces van verandering en 
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uitwisseling, in een steeds wordende existentie van elke groep of organisatie (Spilthoorn, 

1989).   

Ontmoetingsruimte 

De balletwereld is al sinds haar ontstaan in de 14e eeuw aan de Italiaanse hoven, een 

intense, samenhangende en erg gespecialiseerde gemeenschap over de grenzen heen 

(Wulff, 1998).  Tegenwoordig zorgen moderne communicatietechnologieën en 

transportmogelijkheden voor een nog grotere mobiliteit binnen de dansgemeenschap. 

Internationale dansevenementen brengen mensen in alle diversiteit samen. Ook in 

Vlaanderen pleit men voor een pro-actieve stimulering van de internationale danspraktijk, 

meer samenwerking op internationaal niveau en de oprichting van een internationaal 

dansplatform in Vlaanderen (Aerts, D'hooge, Janssens, & Moreels, 2007). De 

dansgemeenschap wil een internationale ontmoetingsruimte zijn, waarin mensen met zeer 

uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten in een artistieke dialoog. Om dit soort 

ontmoetingsruimte te kunnen zijn, moet dans een ruimte of tijd zijn waarin ‘gelijk’ én 

‘verschillend’ afwisselend kunnen samengaan, waarin tegengestelden elkaar aanvullen en 

afwisselend kunnen samengaan: continuïteit én verandering, traditie én evolutie, mêmeté 

én ipséité. In deze ruimte moeten ook klassieke dans én hedendaagse dans, die in 

Vlaanderen nog steeds als elkaars tegengestelden worden beschouwd, samen kunnen gaan 

in een nooit eindigende dialoog op zoek naar manieren om categorieën en classificaties te 

overstijgen en diversiteit als rijkdom te exploreren. Diversitas unitas est nostra. 
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4. Probleemstelling 
Ik ben geboeid door de vraag hoe dans een ontmoetingsruimte tussen mensen kan zijn in 

een steeds diverser wordende samenleving. Aangezien dit een heel ruim onderwerp is, 

waar nauwelijks onderzoek over bestaat, ben ik genoodzaakt om dit thema te 

concretiseren. Vanuit mijn orthopedagische interesse voor de bio-energetica, die de 

dualiteit tussen lichaam en geest opheft, kies ik ervoor om deze thematiek vanuit een 

holistisch perspectief te benaderen. Ik hoop om vanuit dit perspectief niet enkel 

tegenstellingen te verzoenen, maar deze elkaar ook te laten aanvullen en te verrijken. 

Aangezien dans zowel in tijd en ruimte, als in essentie een heel omvattend begrip is, ben ik 

genoodzaakt om mij te concentreren op dans in Vlaanderen in de 21e eeuw. In Vlaanderen 

zijn klassiek ballet en hedendaagse dans de twee belangrijkste dansstromingen, die nogal 

vaak als elkaars tegengestelden beschouwd worden. Aangezien ikzelf ook danservaring heb 

in beide stijlen, besluit ik mijn onderzoek te baseren op deze stromingen. Ook de term 

ontmoetingsruimte is een vrij omvattende term. Voor mij kan er pas een 

ontmoetingsruimte zijn als er elementen van ‘gelijkenis’ én ‘verschil’ zijn en als er 

uitwisseling tussen mensen plaats vindt. Daarom heb ik besloten om mijn onderzoek te 

richten op de ‘universaliteit’ én ‘cultuurgebondenheid’ van dans, waarbij ik voornamelijk wil 

focussen op de manier waarop emoties en betekenis uitgedrukt worden. Mijn 

probleemstelling wordt dan: ‘Hoe worden emotie en betekenis uitgedrukt in klassiek ballet 

en in hedendaagse dans in Vlaanderen in de 21e eeuw en dit vanuit een holistisch 

perspectief bekeken?’ 
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5. Onderzoeksvragen 
Vanuit deze probleemstelling heb ik enkele concrete onderzoeksvragen afgeleid, die 

richting zullen geven aan mijn onderzoek. 

Een eerste onderzoeksvraag is: ‘Hoe zien dansers de grenzen tussen de verschillende 

dansstijlen?’ Met deze vraag wil ik peilen of dansers dansstijlen of –genres duidelijk van 

elkaar afbakenen of dat ze de grenzen tussen de verschillende stijlen eerder als relatief 

zien. 

Een tweede onderzoeksvraag is: ‘Hoe worden emoties en betekenis uitgedrukt in klassiek 

ballet en hedendaagse dans?’ Met deze onderzoekvraag wil ik zoeken naar de gelijkenissen 

en verschillen in de manier waarop emoties en betekenis uitgedrukt worden in klassiek 

ballet versus hedendaagse dans. In deze onderzoeksvraag peil ik ook naar de persoonlijke 

en maatschappelijke betekenis, die dans volgens de respondenten heeft. 

Als derde onderzoeksvraag kies ik: ‘Welke tradities en vernieuwingen zijn er in het klassiek 

ballet en in de hedendaaagse dans?’ Klassiek ballet wordt vaak gezien als het in stand 

houden van de traditie, terwijl hedendaagse dans beschouwd wordt steeds opnieuw 

vernieuwend zijn. Volgens mij is deze stelling niet houdbaar en integreren zowel klassiek 

ballet als hedendaagse dans zowel traditie als vernieuwing.  

‘Welke elementen in dans zijn universeel en welke cultuurgebonden?’ wordt mijn vierde 

onderzoeksvraag. Welke elementen in dans zien dansers uit de klassieke en de 

hedendaagse dans als universeel versus cultuurgebonden? Ik wil nagaan of er genoeg 

gelijkenissen en verschillen in dans zijn om van een ontmoetingsruimte te kunnen spreken. 

Als dans inderdaad een ontmoetingsruimte kan zijn, waar ‘gelijkenissen’ én ‘verschillen’ zijn 

en waar mensen elementen met elkaar uitwisselen, dan moet er een gemeenschappelijke 

taal zijn om met elkaar te communiceren en te interageren. Mijn vijfde onderzoeksvraag is 

dan: ‘Hoe communiceert en interageert men in de internationale danswereld?’ 

Als laatste onderzoeksvraag neem ik: ‘Hoe kan dans mensen met elkaar verbinden?’ Met 

deze vraag wil ik nagaan wat de mogelijkheid is van dans om mensen op allerlei manieren 

met elkaar te verbinden in een samenleving die gekenmerkt wordt door diversiteit. 
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6. Onderzoeksdesign 
Na mijn eerste kennismaking met de bio-energetica in het werk van Alexander Lowen, ben 

ik in de faculteitsbiblioteek op zoek gegaan naar literatuur over dans vanuit een holistisch 

of bio-energetisch perspectief. Aangezien ik geen werken vond die aan deze criteria 

voldeden, heb ik mijn zoekopdracht uitgesplitst en ben ik enerzijds op zoek gegaan naar 

literatuur over bio-energetica en holisme en anderzijds naar literatuur rond dans en 

emoties. Via de catalogus van de universiteit Gent en via de web of science, vind ik heel 

weinig Vlaamse literatuur rond beide thema’s. De meeste literatuur over dans en emotie 

vind ik in publicaties uit Engelstalige landen, voornamelijk uit de V.S.A. Het grootste deel 

van de publicaties gaat over de therapeutische werking van dans. Aangezien mijn interesse 

veel verder gaat dan de therapeutische werking van dans, besluit ik mijn zoektocht verder 

te zetten in de bibliotheek van het conservatorium in Antwerpen, de enige hoge school in 

België die een bachelor dans aanbiedt. Ik merk dat heel wat bronnen verouderd zijn, maar 

toch vind ik enkele danshistorische werken en een interessant boek rond het gebruik van 

mime in dans. Omdat ik graag ook recente literatuur over het danslandschap in Vlaanderen 

wil, ben ik langs gegaan bij de coördinatrice van de lerarenopleiding dans aan het 

conservatorium van Antwerpen. Zij heeft mij aangeraden om ‘Kanaries in de koolmijn’ te 

raadplegen, het masterplan Dans in Vlaanderen. Verder heb ik mijn zoektocht naar recente 

dansliteratuur verder gezet in de Stedelijke bibliotheek van Kortrijk. Aangezien ik nog wat 

meer wetenschappelijke dansliteratuur wenste te verkrijgen, heb ik ook de 

faculteitsbibliotheek van de kunstwetenschappen in Gent geraadpleegd. Omdat in mijn 

visie dans verbonden is met de verschillende domeinen van het leven, vind ik het belangrijk 

om ook voldoende pedagogische, sociologische, psychologische en culturele literatuur te 

gebruiken en heb ik dus nog literatuur gezocht in enkele bibliotheken van de universiteit 

van Gent. Ik vind het persoonlijk moeilijk om een onderscheid te maken tussen 

pedagogische, sociologische, psychologische… literatuur, omdat in mijn visie al deze 

wetenschappelijk domeinen met elkaar verweven zijn, evenals met de kunsten en de 

mensheid in het algemeen. Vanuit mijn literaire zoektocht kan ik zeggen dat onderzoek 

rond dans, zeker in Vlaanderen, een tot nu toe nog vrij onontgonnen gebied is.   

6.1. Verantwoording keuze 
Ik heb er voor gekozen om mijn onderzoek vanuit een holistisch, interpretatief denkkader 

te voeren en ik meen dat kwalitatief onderzoek zich daar het best toe leent, aangezien 

kwalitatief onderzoek aangewezen is voor situaties die niet of slechts in beperkte mate 

onderzocht kunnen worden met methoden en technieken die gericht zijn op kwantificering. 
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Kwalitatief onderzoek is onder meer aangewezen in situaties waarin met wil exploreren 

welke betekeniswereld er ligt achter sociale processen, interacties, sociale relaties, 

gedragingen, houdingen, gevoelens en ervaringen (Maso & Smaling, 1998). Onderzoekers 

die vanuit een holistisch perspectief kwalitatieve analysestrategieën gebruiken proberen 

een fenomeen als een geheel te begrijpen (Patton, 2002). Deze holistische aanpak 

veronderstelt dat het geheel begrepen moet worden als een complex systeem, dat groter is 

dan de som van de afzonderlijke delen. Aangezien ik deze masterproef denk en schrijf 

vanuit een holistisch denkkader, wil ik ook methodologisch een zo samenhangend mogelijk 

geheel schetsen, waarin ik niet enkel op de afzonderlijke onderzoeksvragen wil ingaan, 

maar ook op het thema in zijn geheel. 

Patton (2002) onderscheidt 3 soorten kwalitatieve data: interviews, observaties en 

documenten. In de eerste plaats wil ik gebruik maken van de verhalen en ervaringen van 

mensen die dagelijks met dans bezig zijn en zelf ook een duidelijke visie hebben op dans in 

onze samenleving. Daarom beslis ik om diepte-interviews met open vragen af te nemen van 

dansers in professionele dansgezelschappen. Interviews bevatten directe uitspraken van 

mensen over hun ervaringen, meningen, opinies, gevoelens en kennis (Patton, 2002). 

Omwille van de haalbaarheid van mijn onderzoek en omwille van de mogelijkheden in 

Vlaanderen, kies ik ervoor om te werken met dansers in een Vlaams dansgezelschap, dat 

internationaal functioneert. Ik wil de dansers ook tijdens een aantal dansen observeren, 

maar aangezien dit praktisch niet mogelijk is, omwille van het feit dat er slechts een aantal 

voorstellingen plaats vinden en dat het niet mogelijk is om tijdens de voorstellingen te 

observeren, besluit ik mijn observaties te baseren op dvd-opnames van de voorstellingen, 

zodat ik mij op bepaalde fragmenten kan focussen en ook elementen opnieuw kan 

bekijken. Het nadeel van deze video-opnames is dat er slechts vanuit één perspectief en 

één bepaalde afstand naar de situatie kan gekeken worden, waardoor het onmogelijk is om 

de gehele onderzoekssituatie vast te leggen (Maso & Smaling, 1998). Omwille van de 

haalbaarheid van mijn onderzoek, besluit ik om geen uitgebreide documentanalyse uit te 

voeren, maar enkel recensies of foto’s te gebruiken, indien deze mijn onderzoek kunnen 

verrijken. 

6.2. Procedure 
In eerste instantie moet ik een keuze maken voor een hedendaags en een klassiek 

dansgezelschap en moet ik in beide gezelschappen een sleutelinformant aanspreken, die 

mij kan begeleiden tijdens mijn onderzoek en mij in contact kan brengen met dansers. 

Sleutelinformanten zijn personen die een bepaalde kennis hebben over de te onderzoeken 
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setting en die deze kennis kunnen verwoorden en de onderzoeker kunnen helpen om te 

begrijpen wat er gebeurt en waarom (Patton, 2002). Alain Platel is mijn sleutelinformant 

voor Les Ballets C de la B en Gideon Louw voor het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 

In samenspraak met de sleutelinformant van beide gezelschappen, maak ik afspraken over 

het verloop van mijn onderzoek. Ik zal een interview afnemen van mijn sleutelinformanten. 

In overleg met de informanten, besluit ik mijn onderzoek te richten op 2 producties van elk 

gezelschap. Elke productie zal ik op dvd bekijken zodat ik de stukken ken en ik zal een 

aantal fragmenten selecteren en beschrijven van wat er daar te zien is, om zo te kunnen 

begrijpen welke betekenissen en emoties er uitgedrukt worden. Van elke productie kies ik, 

in samenspraak met de informant van het gezelschap, twee dansers die een belangrijke rol 

dansten in het stuk om te interviewen. Triangulatie versterkt een studie door de combinatie 

van methodes (Patton, 2002). Door gebruik te maken van verschillende methodes om mijn 

data te verzamelen en te analyseren, hoop ik mijn onderzoek een grotere betrouwbaarheid 

en validiteit te bezorgen (Maso & Smaling, 1998).  

Op basis van mijn probleemstelling en onderzoeksvragen, stel ik een basisformat op voor 

het interview met de dansers. Dit format dient als richtlijn bij het voorbereiden van de 

interviews, die ik per gezelschap specifieker maak. Aangezien ik de interviews afneem van 

dansers in een Vlaams dansgezelschap met internationale uitstraling, zijn er in beide 

gezelschappen heel wat buitenlandse dansers werkzaam en moet ik mijn richtvragen ook 

naar het Engels en het Frans vertalen. Twee dagen voor het interview mail ik de richtvragen 

door naar de dansers, zodat ze de vragen al eens op voorhand kunnen lezen. De interviews 

vinden plaats in Antwerpen of Gent, al naar gelang de voorkeur van de dansers, in een 

rustige omgeving. Ik neem de interviews auditief op met een microfoon op mijn computer. 

Ik heb ook een fototoestel bij de hand, zodat de dansers de dingen die ze moeilijk kunnen 

verwoorden ook in een pose kunnen uitdrukken, die ik dan op foto kan vastleggen. De 

geregistreerde informatie schrijf ik daarna woordelijk uit. Wanneer ik de interviews 

uitgetikt heb, stuur ik ze ter controle per e-mail door naar de dansers. De dansers krijgen de 

mogelijkheid om ook nog opmerkingen in het transcript aan te brengen (Maso & Smaling, 

1998), vooraleer ik ze opneem in de analyse van mijn onderzoek. 

Voor de verwerking van mijn verzamelde gegevens, kies ik voor NVivo, een softwarepakket 

aanbevolen door de universiteit van Gent, voor de kwalitatieve analyse van voornamelijk 

tekstuele en multimediale informatie (Nvivo, 2011). 
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6.3. Steekproef 
Een eerste keuze die gemaakt moet worden, is het kiezen van een representatief Vlaams 

hedendaags en klassiek dansgezelschap, die beiden internationaal recruteren en 

performen. In de brainstormfase van mijn masterproef, heb ik op aanraden van mijn 

promotor contact opgenomen met Alain Platel, die zelf ook orthopedagogiek studeerde aan 

de universiteit van Gent en deze achtergrond in zijn producties gebruikt. Aangezien Alain 

Platel samen met Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre Wim Vandekeybus en Meg 

Stuart tot de vijf groten in de Vlaamse hedendaagse danswereld behoren (Gielen, 1999), 

heb ik ervoor gekozen om Les Ballets C de la B als hedendaags dansgezelschap te kiezen om 

mijn onderzoek uit te voeren. Alain Platel zal hierbij mijn sleutelinformant zijn en mij 

begeleiden in het kiezen van 2 producties en het selecteren van dansers voor de interviews. 

Aangezien het Koninklijk Ballet van Vlaanderen het enige balletgezelschap is dat België rijk 

is (Koninklijk Ballet van Vlaanderen, z.j.), is de keuze voor een Vlaams klassiek gezelschap 

snel gemaakt. Ik leg contact met Gideon Louw, die voorafgaand aan de voorstellingen die 

het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt het publiek vertelt over het ontstaan en de 

betekenis van de stukken die gebracht worden. Gideon Louw, die balletmeester is bij het 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen wil mijn sleutelinformant zijn en mij begeleiden bij het 

kiezen van 2 producties en het regelen van mijn interviews met de klassieke dansers.  

Per gezelschap kies ik in samenspraak met mijn sleutelinformanten twee producties om 

mijn onderzoek op te focussen. Bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen kies ik voor het 

‘Zwanenmeer’ en de ‘Psalmensymfonie’, bij Les Ballets C de la B voor ‘Out of Context’ en 

‘Gardenia’. We kiezen voorstellingen die ik al live gezien heb of nog live kan bekijken. Van 

Les Ballets C de la B krijg ik de DVD’s mee naar huis om thuis fragmenten te selecteren en te 

analyseren. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen geeft geen DVD’s uit, maar ik kan de DVD’s 

wel bekijken in de thuisbasis van het ballet in Antwerpen. Samen met Gideon Louw kies ik 

fragmenten uit, die belangrijk zijn om te bekijken en te bespreken in de manier waarop 

emotie en betekenis uitgedrukt worden.  

Het ‘Zwanenmeer’ is één van de beroemdste balletten uit het klassiek ballet 

(Zwanenmeer Seizoen 2010-2011, z.j.). De muziek van het stuk werd in 1877 door P. 

I. Tsjaikovski gecomponeerd. In 2009 creëerde Marcia Haydée een nieuwe versie 

voor het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Centraal in dit stuk staan drie personages: 

Odette/Odile (de zwanenprinses), prins Siegfried en de duivelskunstenaar Rothbart. 

Siegfried wordt op zijn verjaardagsfeest gedwongen door zijn ouders om een bruid te 

kiezen (Zwanenmeer, 2011). Hij gaat in het bos jagen en wil op een zwaan schieten, 
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maar zij verandert in een prachtige jonge vrouw. Het meisje vertelt hem dat zij 

prinses Odette is die ontvoerd en betoverd is door de boze tovenaar Von Rothbard. 

Siegfried belooft Odette zijn liefde te bezegelen in een huwelijk op het kasteel. 

Rothbard verschijnt op het kasteel met zijn dochter Odile, die er identiek aan Odette 

uitziet, behalve dat zij zwart gekleed is i.p.v. wit. Siegfried spreekt zijn belofte van 

trouw uit aan Odile, waardoor Odette moet sterven. Maar de zwanen en Siegfried 

weten Rothbard te verslaan en Odette en Siegfried zijn herenigd.  

De ‘Psalmensymfonie’ op muziek van I. Stravinsky werd in 1978 gechoreografeerd 

door de Tsjechische choreograaf Jiri Kylian. Het is een werkstuk dat zich op het 

snijpunt van cultuur, religie, kunst en democratie bevindt (Balanchine-Corder-Kylian 

Seizoen 2007-2008, z.j.). Dit stuk wordt door acht mannen en acht vrouwen gedanst. 

De choreografie is humaan, lyrisch en spiritueel.  De energie en dynamiek van de 

groep als collectief zet de toon waaruit het geloof in wat de mens bindt, in de 

menselijke geest en zijn kracht, doorklinkt (Nederlands Dans Theater, 2010).  

In ‘Out of context - For Pina’ zoekt regisseur Alain Platel naar een bewegingstaal die 

verbonden is met het onbewuste, het willekeurige, het ongecontroleerde (Out of 

Context - For Pina, z.j.). Het bewegingsmateriaal bestrijkt het hele gamma van 

dyskinesie en dystonie, of in mensentaal: van spasmen, stuipen, tics. Kleine tics en 

grote uithalen wisselen vliegensvlug af, rusteloos en nerveus. Alain Platel is niet 

zozeer geïnteresseerd in het onbewuste an sich als wel in de spanning tussen het 

arsenaal aan ongecontroleerde bewegingen en klassieke bouwstenen van 

choreografie zoals het synchroon (in dezelfde tijd) uitvoeren van bewegingen. 

‘Gardenia’ is een productie die tot stand kwam uit de samenwerking van Alain Platel, 

Frank Van Laecke en Vanessa Van Durme. Dit stuk werd geïnspireerd op de film Yo 

soy así, waarin het sluiten van een travestiecabaret in Barcelona de kapstok is om in 

de privélevens van een memorabele groep oude artiesten binnen te gluren 

(Gardenia, z.j.). Gardenia daalt af in de woelige levens van negen opmerkelijke 

mensen. Zeven oudere personages die de schemerzone tussen man- en vrouw-zijn 

schijnbaar moeiteloos bewandelen. In contrast en harmonie met een ‘jonge kerel’ en 

een ‘echte vrouw’. Elk met een zoektocht. Elk met een intrigerend verhaal. Soms 

grappig, soms overweldigend. Soms schrijnend, soms hilarisch. Wat hen verbindt, zijn 

de diepe krassen op hun ziel. 
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Ik neem zowel van Gideon Louw als van Alain Platel een interview af. Daarnaast kies ik in 

samenspraak met hen 4 dansers van elk gezelschap om een interview af te nemen, waarin 

ik antwoorden probeer te krijgen op mijn onderzoeksvragen. Per productie worden er 2 

dansers gekozen, die een prominente rol speelden in het stuk en een duidelijke visie 

hebben op dans in de 21e eeuw en specifiek in het tot uitdrukking brengen van emoties en 

betekenis in dans. We hebben in het maken van onze selectie ook rekening gehouden om 

zowel mannelijke als vrouwelijke dansers, als Vlaamse en niet-Vlaamse dansers aan het 

woord te laten. Bij Les Ballets C de la B worden drie van de vier interviews omwille van 

praktische en persoonlijke redenen afgezegd. In overleg worden twee andere dansers 

gevonden, die de interviews willen geven.  

Aangezien deze respondenten zo specifiek zijn, heb ik ervoor gekozen om hun verhalen niet 

anoniem te maken. Alle geïnterviewden hebben een informed consent ondertekend, 

waarin zij akkoord gaan dat hun namen, foto’s en interview opgenomen worden in deze 

masterproef. Op deze manier kan deze masterproef verrijkt worden met de getuigenissen 

van deze belangrijke personen in de Vlaamse danswereld (zie bijlage 11.3. Interviews). 

Volgende personen werden geïnterviewd: 

 

Aki Saito (°Japan) is principal danser bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen. Aki danst Odette en Odile in het Zwanenmeer. 

 

 

Wim Vanlessen (°België) is principal danser bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen. Wim danst prins Siegfried in het Zwanenmeer.  

 

 

Alain Honorez (°België) is principal danser bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen. Alain danst Rothbard in het Zwanenmeer en danst in de 

Psalmensymfonie. 
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Melissa Ligurgo (°België) is demi-solist bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen. Melissa danst corps de ballet in het Zwanenmeer en danst 

in de Psalmensymfonie. 

 

 

Gideon Louw (°Zuid-Afrika) is tot januari 2011 balletmeester bij het 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen.  

 

 

Rosalba Torres Guerrero (°Zwitserland) is danseres in Out of context van 
Les Ballets C de la B. 

 

 

Dirk Van Vaerenbergh (°België) is danser/performer in Gardenia van Les 
Ballets C de la B. 

 

 

Hendrik Lebon (°België) is danser in Gardenia van Les Ballets C de la B. 
Hendrik vervangt Timur Magomedgadzjeyev. 

 

 

Alain Platel (°België) is choreograaf/regisseur bij Les Ballets C de la B. 

 

  



48 
 

6.4. Instrumenten 
Voor de interviews maak ik gebruik van een semi-gestructureerd interview met open 

vragen. Hoewel kwantitatieve metingen meer systematisch en gestandaardiseerd zijn en 

dus gemakkelijker analyseerbaar, zijn kwalitatieve data variabel wat betreft inhoud, langer 

en meer gedetailleerd. Open vragen maken het voor de onderzoeker mogelijk om het 

perspectief van een persoon te begrijpen, zonder de persoon de dwingen zijn perspectief te 

plaatsen binnen de vooraf gedetermineerde categorieën van de onderzoeker. Dit biedt de 

mogelijkheid om diepe emoties, hun kijk op de wereld en hun ervaringen te bevragen 

(Patton, 2002).  

Aan de hand van mijn onderzoeksvragen heb ik een basisformat met vragen opgesteld (zie 

bijlage 11.1. Basisformat interviews) voor de dansers en voor mijn sleutelinformanten. In 

dit basisformat peil ik eerst naar enkele algemene gegevens van de respondenten: naam, 

functie in het gezelschap, origine, danservaring,… om vervolgens per onderzoeksvraag 

enkele basisvragen op te stellen voor de dansers en de sleutelinformanten. Voor mijn 

eerste onderzoeksvraag peil ik naar de stijlen die de dansers ooit beoefend hebben en naar 

de verschillen en afbakeningen tussen de stijlen. Voor mijn tweede onderzoeksvraag peil ik 

in de eerste plaats naar de betekenis van dans: persoonlijk en maatschappelijk, maar ook 

hoe dans betekenis krijgt en die overbrengt naar het publiek. In tweede instantie peil ik 

naar hoe dansers emoties uitdrukken en hoe zij hun eigen emoties in overeenstemming 

brengen met de emoties die ze moeten vertolken. Als derde element bij deze 

onderzoeksvraag stel ik vragen omtrent de betekenis en het uitdrukken van emoties in de 

stukken, die ik met de sleutelinformanten gekozen heb. Voor mijn derde onderzoeksvraag 

peil ik of de dansers hun ‘dansstijl’ eerder als traditie of vernieuwing zien en welke waarden 

en normen volgens hen overgedragen worden. Voor de vierde onderzoeksvraag stel ik 

vragen naar de universaliteit versus cultuurgebondenheid van dans/ballet. Bij deze 

onderzoeksvraag peil ik ook naar de verwevenheid van dans met de andere kunsten. Voor 

de vijfde onderzoeksvraag peil ik naar uitwisselingen in de danswereld en hoe dansers 

omgaan met taal- en cultuurverschillen. Voor de laatste onderzoeksvraag tenslotte, vraag ik 

van elke respondent zijn/haar visie op hoe dans mensen op allerlei manieren met elkaar 

kan verbinden. 

Vervolgens heb ik voor de dansers en de sleutelinformanten per gezelschap de vragen in 

een doorlopend interview gebundeld en geconcretiseerd. Ik heb een vragenlijst opgesteld, 

maar afhankelijk van de tijd en de antwoorden van de danser, heb ik mezelf de 

mogelijkheid gelaten om vragen weg te laten, in een andere volgorde te stellen of bijvragen 



49 
 

te stellen. Ik heb de vragenlijsten per gezelschap ook naar het Engels en het Frans vertaald, 

zodat ik het interview ook van anderstalige dansers kan afnemen.  

6.5. Analyseaanpak  
Alle interviews en analyse van dansfragmenten, voer ik in NVivo 9 in. NVivo is een 

softwarepakket dat helpt bij de verwerking van ongestructureerde informatie en is vooral 

aangewezen bij de verwerking van data uit kwalitatief onderzoek (QSR International, 2007). 

Aan de hand van de onderzoeksvragen en het basisformat voor de interviews maak ik een 

boomstructuur aan (zie bijlage 11.2. Boomstructuur NVivo). Deze structuur maak ik met 

Nodes aan in NVivo. Ik codeer mijn interviews in de structuur en maak nieuwe nodes aan of 

verander nodes van naam, waar dit nodig blijkt. Aan de hand van mijn gecodeerde 

interviews en analyse, die mij een structuur bieden, schrijf ik mijn resultaten uit. 
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7. Resultaten 
In dit deel worden de resultaten per onderzoeksvraag geformuleerd. In de eerste 

onderzoeksvraag wordt gekeken naar de manier waarop dansers de grenzen tussen 

verschillende dansstijlen percipiëren. Bakenen zij de verschillende dansstijlen of- genres 

duidelijk af of zien zij de grenzen tussen de verschillende genres eerder als relatief? In de 

tweede onderzoeksvraag beschrijf ik de manier waarop emoties en betekenis uitgedrukt 

worden in klassieke ballet en hedendaagse dans. In de derde onderzoeksvraag ga ik in op 

tradities en vernieuwingen in beide dansvormen. In een vierde deel bespreek ik de 

universaliteit en cultuurgebondenheid van dans. In deel vijf heb ik het over hoe men 

communiceert en interageert in de internationale danswereld. En in het laatste deel 

bespreek ik de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar te 

verbinden. 

7.1. Dansstijlen en hun grenzen 

Dansstijlen 

Bijna alle dansers geven een genuanceerd antwoord op de vragen naar de afbakening van 

dansstijlen. De meeste dansers geven aan dat dansstijlen technisch gezien duidelijk te 

onderscheiden vallen. Klassiek ballet gaat om een heel specifieke techniek, met vast 

liggende passen met een Franse terminologie, die onderworpen zijn aan regels en correct 

moeten uitgevoerd worden. Klassiek ballet wordt zowel door dansers van het klassiek als 

het hedendaags gezelschap omschreven als een vorm van elegantie, een streven naar 

perfectie, een soort ideaalbeeld. De techniek van het klassiek ballet vereist een bepaald 

lichaam, waarbij de voeten en benen kunnen worden uitgedraaid (en dehors), de dansers 

een doorgestrekte rug en een bepaalde lenigheid hebben en waarbij de meisje op pointes 

komen te dansen. Dit vereist dat klassieke dansers hun opleiding al op zeer jonge leeftijd 

starten. Hoewel klassiek ballet heel erg vast is, zijn er toch verschillen tussen de scholen op 

te merken. Zo zal de Russissche techniek verschillen van de Amerikaanse of de Engelse. 

De neoklassieke stijl is gebaseerd op de klassieke stijl, maar er is een grotere vrijheid; er is 

meer vrijheid om uzelf uit te drukken en om met bewegingen te experimenteren. Klassieke 

poses worden uit hun context getrokken, om lijnen te vergroten en de ruimte op een 

andere manier te benutten. De tutu’s van het klassieke ballet worden verlaten en dansers 

trekken gestroomlijnde lycra pakken aan, die nauwsluitend om het lichaam passen, om alle 

spieren en lichaamsdelen zichtbaar te maken. 
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Kenmerkend voor de hedendaagse dans, is dat er geen stijl of geen regels zijn en dat de 

dansers een grote vrijheid ervaren. Meestal wordt er op blote voeten gedanst en er wordt 

vaak over de grond gerold. Bij hedendaagse dans kan men meer op het eigen lichaam en de 

eigen fysieke mogelijkheden betrouwen, want er zijn (nog) geen duidelijke idealen om na te 

streven. Toch kan men volgens een aantal dansers hedendaagse dans niet volledig als een 

stijl beschrijven, aangezien elke vorm van hedendaagse dans erg afhankelijk is van de stijl 

en voorkeuren van de choreograaf en het gezelschap. In tegenstelling tot de techniek van 

het klassieke ballet kan elke vorm van non-verbaal gedrag als hedendaagse dans 

beschouwd worden. Dit zorgt ervoor dat er in de hedendaagse dans een vorm van vrijheid 

ervaren wordt, er zijn geen vaste regels die gevolgd dienen te worden. Eén van de 

respondenten van Les Ballets C de la B is dan ook voorstander om hedendaagse dans te 

definiëren als “dans die vandaag de dag gemaakt wordt” en dus niet als één of andere stijl. 

Respondenten van beide gezelschappen geven wel aan dat er binnen hun gezelschap op 

een andere manier aan hedendaagse dans wordt gedaan dan in het vergelijkende 

gezelschap. In het Koninklijk Ballet van Vlaanderen zijn de dansers vaste leden van een 

hiërarchisch gestructureerd gezelschap, dat choreografen van overal in de wereld uitnodigt 

om de dansers choreografieën aan te leren. Dit vereist dat de dansers zich heel flexibel 

moeten kunnen aanpassen aan de vereisten van elke choreografie. Les Ballets C de la B 

heeft een kern van 4 choreografen-regisseurs en werkt met freelance dansers, die samen 

met de choreograaf aan de slag gaan om één productie tot stand te laten komen. De 

dansers brengen zelf het bewegingsmateriaal aan. Wat uit de interviews sterk naar voren 

komt, is de voorkeur van Alain Platel voor het werken rond de persoonlijkheid van de 

dansers. Hij verkiest om te werken met bewegingen die geënt zijn op zaken die men 

rondom zich kan zien. Dit gaat terug op datgene waarmee dans de hele geschiedenis is 

bezig geweest, namelijk het visualiseren van bepaalde heel diep menselijke gevoelens en 

waar dus ook het klassieke ballet voortdurend mee bezig is. Een aantal respondenten geven 

aan dat het verschil tussen klassiek ballet en hedendaagse dans voornamelijk geënt is  op 

het soort van fysieke taal of de vorm die gebruikt wordt. De taal waar Les Ballets C de la B 

voor kiest, is een taal die te maken heeft met hoe de mens de dag van vandaag in het leven 

staat, met een bepaald soort versplinterdheid, verbrokkeldheid, die zich uit in een 

schokkerige, spastische bewegingstaal. 
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Dansers van Alain Platel maken 
gebruik van een soort 
schokkerige, spastische 
bewegingstaal. 

 
 
 
 
 

Uit ‘Out of Context – for Pina’ 
Fotograaf: Chris Van der Burght 

Onduidelijke grenzen 

Volgens de respondenten stelt elke stijl andere vereisten aan het lichaam en brengt elke 

stijl eigen uitdagingen en een eigen gevoel met zich mee. Hoewel er aangegeven wordt dat 

de dansstijlen in theorie duidelijk van elkaar af te bakenen zijn, geven de dansers aan dat 

dit in de praktijk niet altijd even duidelijk is. Mensen ontdekken steeds nieuwe 

mogelijkheden, waardoor er mengvormen ontstaan. Deze mengvormen kunnen ook 

vormen van bastaarddans genoemd worden, een soort van verbasterde vorm van 

verschillende stijlen, die elkaar ontmoeten in de studio. Door dat mensen van over de hele 

wereld, uit verschillende culturen en met een verschillende achtergrond met elkaar 

samenwerken en door het uitwisselen van ervaringen en verhalen, ontwikkelen zich nieuwe 

vormen van dans, een nieuwe vocabulair. Dansfragmenten worden meestal omringd door 

een heleboel andere stijlen, die tegelijkertijd worden gezien. Op een aantal 

vormoefeningen na, waarin de klassieke danser de mogelijkheid krijgt om zijn techniek te 

perfectioneren, zijn de grenzen tussen stijlen nauwelijks aan te geven en stijlen houden niet 

op.  Men kan stijlen vervormen of opentrekken, men kan experimenteren met stijlen en de 

limieten opzoeken. Hierdoor zijn alle stijlen met elkaar verbonden, maar daarom zijn ze niet 

aan elkaar gelijk; er bestaan wel degelijk verschillen. Of om het met de woorden van een 

danseres te zeggen: “Er is wel een duidelijk verschil tussen elke stijl, maar wanneer je danst, 

dan voel je dat verschil niet.”   

De meeste dansers gaan er dus vanuit dat er wel degelijk verschillen bestaan tussen de 

verschillende genres, maar dat alle stijlen ook met elkaar verbonden zijn en dat er heel wat 

mengvormen zijn. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de derde acte van het Zwanenmeer, waar 

prinsessen uit verschillende landen op het bal verschijnen. Elementen uit volksdansen van 

die landen worden vermengd met de klassieke danstechniek, waardoor dit ballet uit de 19e 

eeuw als een mengvorm gezien kan worden. Ook hedendaagse werken, zoals ‘Out of 
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context’ en ‘Gardenia’, waarin onder andere elementen van de klassieke ballettechniek 

terug te vinden zijn, die uit hun klassieke context getrokken worden en zo op een eigen 

manier gebracht worden, kunnen dus gezien worden als mengvormen. Beide 

sleutelrespondenten geven ook aan dat zij absoluut geen voorstander zijn om stijlen in 

vakjes te plaatsen of te classificeren. Dans is volgens hen gewoon dans en hoewel er 

duidelijke verschillen in techniek zijn, is een danser niet bezig met het toewijzen van 

bewegingen aan stijlen.  

Er is één respondent van Les Ballets C de la B, die duidelijk afwijkt van de anderen en alle 

stijlen als “Eén pot nat” bestempelt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat deze 

respondent acteur van opleiding is en minder ervaring heeft met dans, dan de andere 

respondenten. Hij vindt dansen net als talen studeren: “Elke taal is een manier om mij uit te 

drukken op een andere manier. En ik vind dat dansen er gewoon nog één is om te laten zien 

wat ik doe, op een andere manier.” 

Vermengen van dansstijlen 

Er zijn verschillende gezelschappen, zoals ‘Montalvo Hervieu’, die intensief bezig zijn met de 

ontmoeting van verschillende danstalen. Wereldwijd zijn er ook heel wat samenwerkingen 

tussen dansgezelschappen, ook over de verschillende stijlen heen. Toch lijkt deze trend in 

België eerder beperkt. Dansers van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen blijven 

voornamelijk in het eigen dansgezelschap, waar de directie de choreografen selecteert 

waarmee samengewerkt wordt. Op deze manier wordt er wel eens samengewerkt met 

choreografen die zich laten inspireren door tendensen in de hedendaagse danswereld, 

maar echte uitwisselingen zijn volgens de dansers zeldzaam. De dansers geven wel aan zeer 

open te staan tegenover hedendaagse dans en zelf ook voorstellingen van hedendaagse 

dansgezelschappen te gaan bekijken. Dansers van Les Ballets C de la B hebben vaak zelf een 

klassieke dansopleiding gevolgd, maar dit is zeker geen vereiste. Alain Platel vertelt dat er 

heel wat uitnodigingen voor uitwisselingen komen, maar dat hij prefereert om in Gent te 

werken en daarom zelden op deze uitnodigingen ingaat. Hoewel uitwisselingen tussen 

dansers over de verschillende gezelschappen heen enorm verrijkend blijken te zijn, geven 

de dansers aan dat dit relatief weinig gebeurt, hoewel zij hier wel open voor staan. 
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7.2. Emotie en betekenis in klassiek ballet en hedendaagse dans 

Uitdrukken van emoties 

Emoties worden zowel in klassieke als hedendaagse dans uitgedrukt. Dansers geven aan dat 

het moeilijk is te vertellen hoe zij emoties uitdrukken. Belangrijk is dat zij de emotie 

vanbinnen proberen te voelen en deze van daaruit proberen vorm te geven.  

De klassieke gebaren 

In de klassieke stukken die het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt, wordt gedeeltelijk 

gebruik gemaakt van klassieke gebaren, die een standaard betekenis hebben en die 

gebruikt worden om een verhaal te vertellen. Zo zijn er gebaren die staan voor ‘ik zweer’, 

‘liefde’, ‘huwelijk’, ‘dood’,… Deze gebaren worden voornamelijk gebruikt in klassieke 

werken, zoals het ‘Zwanenmeer’, ‘Sleeping beauty’, ‘La bayadère’,… Deze klassieke gebaren 

op zich hebben wel een betekenis, maar ze brengen hun betekenis enkel over naar het 

publiek, wanneer ze die emotie ook voelen en wanneer hun volledige lichaam hierin 

meegaat.  

Balletgebaren door Aki Saito 

   
Huwelijk Liefde Ik zweer 
   

   
Dood Koning of koningin Droefheid 

Fotografie: Emilien-Maria Rosseel 
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Emoties in hedendaagse dans 

In hedendaagse choreografieën worden emoties eerder uitgedrukt door middel van de 

manier waarop de danser bewegingen uitvoert: groot, breed, ingehouden, gespannen, 

verkrampt,… Uit deze lichaamshouding en –spanning kunnen toeschouwers de emoties 

aflezen. Heel wat hedendaagse choreografieën willen niet zo veel zeggen over wat ze 

uitbeelden, maar willen het publiek uitnodigen om zelf dingen te herkennen. Eén van de 

dansers van Les Ballets C de la B geeft aan dat het onderzoeken hoe je een emotie vorm 

kan geven, het onderzoeken van uw eigen persoon in relatie tot het publiek, typisch is voor 

de hedendaagse manier van dansen. De danser kan zich bijvoorbeeld afvragen “Hoe zet ik 

verdriet om in beweging” en kan hierbij volgende afwegingen maken “Hoe groot is het 

spectrum verdriet?”, “Wat zijn alle aspecten van verdriet?”, “Wat zijn de oorzaken van 

verdriet?”, “Wat betekent verdriet voor u persoonlijk?”, “Hoe verwerk je verdriet?”  

Uitdrukken van verdriet 

Emoties zijn heel ruim en kunnen dus op verschillende manieren betekenis krijgen en 

uitgedrukt worden, zowel in het klassiek ballet, als in de hedendaagse dans. Verdriet kan 

bijvoorbeeld uitgedrukt worden door eenzaamheid, ontkenning, agressie, ontgoocheling, 

teleurstelling, verslagenheid, ongelukkig zijn,… Dansers van het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen drukken verdriet in klassieke werken voornamelijk uit door hun hoofd naar 

beneden en lichtjes schuin te houden en langzame passen te zetten, slepend in de muziek. 

In klassieke werken als het Zwanenmeer worden soms ook de armen opgestrekt, maar 

worden de polsen naar beneden gehouden of zweven meisjes langzaam op pointes over 

het podium. In meer hedendaagse werken wordt de klassieke techniek opgetrokken of zelfs 

verlaten en primeert de expressie van het gevoel. Dansers van Les Ballets C de la B gaan 

vooral kijken hoe mensen emoties in het leven uitdrukken en gaan dit op een gelijkaardige 

wijze proberen weer geven. Verdriet kan uitgedrukt worden door in elkaar te krimpen, een 

foetushouding aan te nemen, tranen te laten opbollen of tegen een muur te slaan.    

Uitdrukken van verdriet, wenen 

 Aki Saito, 
Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen 

Hendrik Lebon, Les 
Ballets C de la B 
 
 
 
 
 
Fotografie :  
Emilien-Maria Rosseel 
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Uitdrukken van blijheid 

Emoties zoals blijheid worden in beide gezelschappen gekenmerkt door energieke, lichte en 

snelle bewegingen, waarbij heel vaak sprongen gedaan worden. Bij emoties zoals blijheid is 

dit ook te zien aan een vrolijke gezichtsuitdrukking. In klassiek ballet worden deze sprongen 

en bewegingen gemaakt vanuit de klassieke ballettechniek, die gekenmerkt wordt door een 

rechte rug, benen en voeten die naar buiten (en dehors) gedraaid worden en bewegingen 

die op een bepaalde manier, eigen aan het klassiek ballet, moeten gebracht worden. In de 

hedendaagse dans wordt deze emotie op een vrijere manier gebracht en houdt men geen 

rekening met een bepaalde manier, maar heeft men de vrijheid om blijheid uit te drukken 

op een manier zoals de choreograaf of de danser het wil. Wel opvallend is dat 

respondenten van beide gezelschappen aangeven dat bij het uitdrukken van emoties het 

vooral gaat om het samenspel van de hele lichaamsuitdrukking van de danser: het gezicht 

en alle lichaamsdelen moeten hetzelfde uitdrukken en daarom is het belangrijk om niet 

enkel de emotie op te roepen, maar hem ook daadwerkelijk te voelen.  

Dans en eigen emoties 

De meeste dansers geven aan dat bepaalde emoties of ingrijpende gebeurtenissen wel een 

invloed hebben op hun lichaam en op hun dansprestatie, maar dat je dit als professionele 

artiest zoveel mogelijk moet zien te vermijden dat dit zichtbaar is voor het publiek. Dansers 

van beide gezelschappen geven aan dat het erg belangrijk is om je aandacht volledig op je 

rol te focussen, om zo externe emoties buiten te sluiten. Een aantal dansers geven aan dat 

externe gebeurtenissen er soms ook voor kunnen zorgen dat een artiest zich beter in een 

rol kan inleven en een bepaalde emotie sterker naar voor kan brengen. Wanneer een 

danser in zijn persoonlijke leven droevige gebeurtenissen meemaakt, dan zal dit hem 

helpen een melancholische scène neer te zetten, wat voor een meerwaarde van de 

vertolking van die rol kan zorgen. Wanneer een persoonlijk emotie gelijkaardig is aan de 

emotie die op het podium vertolkt moet worden, dan moet de danser dit gevoel optimaal 

gebruiken, wanneer een persoonlijke emotie echter tegenovergesteld is aan de emotie die 

men moet uitdrukken, dan moet men deze persoonlijke emotie zoveel mogelijk aan de kant 

schuiven. Het is opvallend dat alle dansers, van beide gezelschappen, deze mening delen. 

Eén danseres geeft aan dat persoonlijke emoties ook nodig zijn in een danscarrière: “hoe 

ouder je wordt, hoe meer dingen je meemaakt in je leven, hoe beter je emoties kunt 

uitvoeren en tonen aan het publiek.” Enkele dansers merken op dat je niet noodzakelijk alle 

emoties zelf moet gekend hebben om ze te kunnen vertolken. Dagelijkse gebeurtenissen 

zoals het lezen van een boek, het bekijken van een film, het ontmoeten van mensen,… 

kunnen de dansers helpen in het zoeken naar manieren om vorm te geven aan een rol of 
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personage. Alain Platel gebruikt de persoonlijke emoties van de dansers ook bij het maken 

van voorstellingen. Eén danser van Les Ballets C de la B geeft aan dat hij zelf niet weet of hij 

eerst de emotie oproept en van daaruit danst of dat het de dans is die de emotie oproept. 

Bijna alle dansers geven aan dat het dansen en het op scène staan ook bij hen persoonlijk 

gevoelens oproept. Het kan gebeuren dat een danser begint te huilen, enorm gelukkig 

wordt, gefrustreerd geraakt omdat een bepaalde beweging niet lukt, zich verwonderd 

voelt,… Alle dansers geven aan dat dansen hun emoties beïnvloedt, maar dat dansen niet 

altijd hetzelfde gevoel oproept. Het gevoel dat dansers krijgen, blijkt niet zozeer afhankelijk 

van de stijl, maar wel van de gehele context: het stuk dat ze moeten dansen, de technische 

moeilijkheid ervan, de emotie die ze moeten vertolken, de aanwezigheid van een publiek, 

de andere dansers, … Een aantal dansers van beide gezelschappen geven aan dat dansen en 

vooral het op een podium staan iets magisch kan hebben: “Op het podium ontsnap je even 

en denk je niet aan de stress en emoties.” Enkele dansers erkennen ook een therapeutisch 

werking van dans, waarin ze emoties, frustraties en stress kwijt kunnen. 

De dansers van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen geven aan heel wat tijd in de 

compagnie door te brengen, wat een enorme invloed heeft op het privéleven van de 

dansers. Carrière en privéleven blijken ontzettend met elkaar verbonden te zijn. Als de 

danser zich goed voelt in het één, zal zich dit ook uiten in het ander en omgekeerd. ”Wij 

hebben zoveel emoties, die in het dagelijks leven door ons heen gaan en dat is hetzelfde in 

het ballet, het hangt af van het verhaal of de rol die je danst. De beweging en de emotie, 

het één kan niet zonder het ander.” De meeste dansers geven ook aan dat het belangrijk is 

om met een partner te dansen, met wie je goed opschiet in het gewone leven. De 

balletmeester van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen verwoordt dit als volgt: “Vanaf het 

moment dat twee mensen met elkaar dansen, kunt ge daar relatie in zien, dus 

verhoudingen tussen mensen, hoe zij met elkaar omgaan, expressief of harmonieus.” 

Enkele dansers geven ook duidelijk aan dat de groep en de solisten één geheel moeten 

vormen: een solist komt maar tot zijn recht, als de hele groep sterk is en een sterke groep 

heeft ook sterke solisten nodig. Solodansers geven aan dat zij een grotere vrijheid ervaren 

dan groepsdansers en dus meer mogelijkheden hebben om naar manieren te zoeken om 

zichzelf uit te drukken. Toch geven zij, net als alle andere dansers aan dat het samen met 

anderen dansen ook een gezamenlijke energie kan creëeren, een moment dat je samen 

met de andere dansers kan delen en de groep een extra push geeft.  



58 
 

Dans zonder emoties 

Over het feit of er dans zonder emoties bestaat, lopen de meningen van de respondenten 

erg uiteen. Sommige respondenten, verdeeld over de beide gezelschappen geven aan dat 

er danstechnische oefeningen of choreografieën zijn, waarbij geen emotie gewenst of 

bedoeld is. Een aantal van de respondenten nuanceren hun mening door aan te geven dat 

deze oefeningen ook een artistieke expressie vereisen en zowel bij de danser als bij het 

publiek enige vorm van emotie kunnen uitlokken. Andere respondenten geven aan dat zij 

nooit zonder emotie zouden kunnen dansen en dat dansen dus altijd verbonden is met 

emoties, al zijn het emoties van frustratie of voldoening.  

Betekenis uitdrukken in dans 

Uit de interviews komt duidelijk naar voor dat het niet zo evident is om te verwoorden hoe 

dans betekenis krijgt. Drie betekenislagen kunnen duidelijk onderscheiden worden. Een 

eerste persoon die betekenis geeft aan een dans, is de choreograaf, die vanuit zijn 

ervaringen een idee of gevoel in bewegingen omzet. Een tweede betekenislaag wordt 

gegeven vanuit de dansers, die de choreografie interpreteren en op basis van hun eigen 

levenservaringen betekenis en vorm geven en dit op scène brengen. De derde 

betekenislaag wordt toegekend door de toeschouwers, die de dans aanschouwen en 

interpreteren vanuit hun eigen levenservaringen, cultuur en denkkader, die bepaald wordt 

door hun eigen levensgeschiedenis. Meestal krijgen de toeschouwers voor een voorstelling 

een informatieboekje of een inleiding door iemand van het gezelschap, zodat ze zich een 

idee kunnen vormen van de betekenis die de choreograaf of het gezelschap aan de 

voorstelling geeft of van de muziek of tijdsgeest van een bepaald stuk. Hoewel een aantal 

respondenten aangeven niet echt stil te staan bij deze betekenisoverdracht, geven een 

ander deel van de respondenten aan zelf interesse te hebben in datgene wat de 

voorstelling bij de toeschouwers oproept. Zij bevragen dit ook regelmatig bij het publiek op 

het einde van een voorstelling.  

Klassieke balletten hebben meestal een verhaal, een bepaalde betekenis. Bij hedendaagse 

dansstukken is het aan het publiek om een eigen verhaal te maken. In het klassieke ballet 

heb je een aantal gebaren met vaste betekenis of mime, die kunnen helpen bij het volgen 

van het verhaal. Toch krijgen de meeste bewegingen, net zoals in de hedendaagse dans, 

betekenis door de manier waarop ze gebracht worden of door de manier waarop ze door 

het publiek geïnterpreteerd worden. Bijna alle dansers halen het belang aan van de totale 

context bij het interpreteren van de betekenis van een stuk: de kostuums, de muziek, de 

decors, de manier waarop het publiek tegenover de dansers gepositioneerd is, de manier 
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waarop dansers tegenover elkaar geplaatst zijn,… Dit is ook de reden waarom de meeste 

dansers aangeven dat dans zonder betekenis eigenlijk niet mogelijk is. Er bestaan wel 

technische vormoefeningen of choreografieën, maar het feit dat een choreograaf iets 

zonder betekenis brengt, geeft betekenis op zich. Ook toeschouwers geven voortdurend 

betekenis aan wat ze zien. Eén danseres geeft aan dat dans zonder betekenis wel mogelijk 

is, wanneer de interpretatie van de choreograaf of het publiek beperkt is. 

Persoonlijke betekenis 

Bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen dansen enkel mensen die op erg jonge leeftijd met 

dansen gestart zijn en die dagelijks met ballet bezig zijn. Bij Les Ballets C de la B is het niet 

noodzakelijk om een dansopleiding gevolgd te hebben of om op zeer jonge leeftijd met 

dans gestart te zijn. Bijgevolg zijn er mensen bij Les Ballets C de la B, in tegenstelling tot het 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen, bij wie niet hun hele leven in het teken van dans staat. 

Alle respondenten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de dansers van Les Ballets C 

de la B die een professionele dansopleiding gevolgd hebben, geven aan dat dansen meer is 

dan hun beroep, het is hun passie, een levenswijze, een noodzaak. De respondenten zonder 

professionele dansopleiding beschrijven deze vergroeiing in dans veel minder.  

Alle dansers van Les Ballets C de la B geven aan ook in hun vrije tijd te dansen en zien dans 

ook  als een ontspanning. De respondenten bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen zien 

dansen veel minder als een vrije tijdsbesteding, aangezien de trainingen, repetities en 

voorstellingen bij het gezelschap het grootste deel van hun tijd innemen en hen fysisch 

enorm belasten. Er is slechts één danser die aangeeft soms yoga te doen en één danseres 

die vertelt ook in haar vrije tijd regelmatig te dansen. Wel geven al deze dansers aan dat 

dansen hen voldoening geeft en hen gelukkig maakt. Opvallend is dat bijna alle dansers van 

beide gezelschappen dans als ‘une raison de vie’ beschrijven, als een noodzaak, als 

zingeving aan hun leven, als een manier van zelfexpressie, die hen genot brengt en als een 

soort uitlaatklep fungeert. Ook het samen met anderen dansen, het ontmoeten van 

mensen en de uitwisseling van ervaringen, het bezig zijn met je lichaam, de schoonheid van 

dans en het samenspel met de andere kunsten worden door de respondenten genoemd als 

elementen van de persoonlijke betekenis die dans voor hen heeft. Een aantal respondenten 

uit beiden gezelschappen geven aan dat alles in het leven gezien kan worden als bewegen 

en ritme en dat dans gezien kan worden als een manier van de mensen om aan de 

beweging expressie of vorm te geven. 



60 
 

Alle dansers in dit onderzoek geven het belang aan om op een podium te staan en iets voor 

een publiek te kunnen tonen. Sommige dansers vinden het belangrijk om de emoties van 

de toeschouwers aan te spreken, hen te raken, te prikkelen of hen iets te kunnen 

meegeven. Anderen vinden het vooral leuk om het publiek even mee te nemen in een 

verhaal en hen te laten wegdromen. Eén danseres van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

beschrijft dat dansen voor een publiek voor haar ook betekent eventjes te ontsnappen en 

alle problemen te vergeten. Enkele dansers halen ook het belang aan van zichzelf te kunnen 

laten zien, om iets uit hun diepste zelf naar buiten te laten komen en om dit met het 

publiek te delen. Eén danser beschrijft dit ook als een uitdaging, om jezelf steeds naar 

andere mensen te tonen en te hopen dat deze mensen er van genieten. Een respondent 

van Les Ballets C de la B beschrijft ook hoe hij zelf geraakt kan worden door het zien van 

een balletvoorstelling en hoe één enkel beweging diepe emoties kan losmaken.  

Zoals hierboven vermeld, worden drie niveaus van betekenisgeven onderscheiden: de 

choreograaf, de danser en de toeschouwer. Bij het bevragen van de betekenis van de 

gekozen stukken, worden soms erg diverse antwoorden gegeven, aangezien elke danser 

een eigen betekenis toekent aan het stuk, afhankelijk van de rol die hij moet dansen.  
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Zwanenmeer 

  
Alain Honorez als Rothbard  Aki Saito als Odette en 

Wim Vanlessen als prins Siegfried 
 

 

Fotograaf: Johan Persson 

In tegenstelling tot de andere stukken, is er bij het Zwanenmeer een duidelijke verhaallijn 

aanwezig. De dansers vertellen dat er ook verschillende versies van het Zwanenmeer zijn, 

die ook een ander einde kennen. De dansers vertellen de verhaallijn van het stuk, maar elke 

danser vertelt dit verhaal vanuit zijn/haar personage. Prinses Odette, die door de slechte 

Rothbard betoverd is in een zwaan en enkel ’s nachts haar menselijke gedaante aanneemt. 

Om de betovering te verbreken, moet de prins die haar ontmoet, eeuwige trouw zweren. 

Rothbard komt tussen hen en laat de prins eeuwige trouw zweren aan zijn dochter Odile, 

die op Odette lijkt. De dansers geven aan dat het voor hen een uitdaging is om te zoeken 

naar een manier om de karakters van deze personages te vertolken. Het Zwanenmeer kan 

gezien worden als een ideaal om na te streven, het is één van de klassiekers die je moet 

gedanst hebben. Toch geven alle dansers aan dat het een zoektocht is hoe zij dit personage 

kunnen vormgeven. Zo moet de danseres die zowel Odette en Odile danst twee erg 

verschillende karakters neerzetten. Odette, die in witte tutu gedanst wordt, moet 

kwetsbaar en gebroken zijn, terwijl Odile, in zwarte tutu, de prins moet verleiden. De 

danser die de rol van prins op zich neemt, moet vooral zoeken naar een evenwicht tussen 
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een prins die nobelheid uitstraalt, maar toch niet arrogant is. Voor de danser met de rol van 

Rothbard ligt de waarde van het Zwanenmeer in het zoeken naar andere manieren om zijn 

rol uit te beelden, in het uitbreiden van de traditionele rol, naar een nieuwe versie van zijn 

dansrol, waarbij hij klassieke poses uit hun klassieke vorm kan trekken en nieuwe 

bewegingen kan toevoegen. 

Alain Honorez: Zoeken naar nieuwe manieren om een emotie vorm te geven 

   
Klassieke bewegingen worden uit hun context getrokken, waardoor nieuwe 

bewegingsmogelijkheden ontstaan, nieuwe manieren om een personage of karakter vorm 

te geven. Het hele lichaam draagt bij tot de expressie van de emotie. 

Fotografie: Emilien-Maria Rosseel 

 

Voor de dansers van het corps de ballet ligt de betekenis van dit stuk vooral in het samen 

dansen, in het samen vormgeven van patronen. Bij deze dansers is het niet de bedoeling 

om zichzelf zoveel mogelijk uit te drukken als een karakter, als een personage, maar om 

alles zo gelijk mogelijk te maken en hier een zekere vorm van perfectie na te streven. 

 

Danseressen van het 
corps de ballet streven 
gelijkheid, perfectie 
na. 

 
 
 
 
 
 

Uit het ‘Zwanenmeer’ 
Fotograaf: Johan 
Persson 
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Psalmensymfonie 

De betekenis van de psalmensymfonie is niet eenduidig. Dit stuk heeft geen verhaallijn en 

alle dansers geven zelf betekenis aan het stuk. De bewegingen zijn klassieke bewegingen in 

een moderne aankleding en de klassieke regels worden verbreed, waardoor ook parallelle 

posities en geflexte voeten voorkomen en waarbij het hele lichaam als expressiemiddel 

gebruikt kan worden. Voor één danser is dit een puur danstechnisch stuk, dat een bepaalde 

emotie oproept door de combinatie met het live orkest en koor. Voor andere respondenten 

gaat dit stuk over relaties, over hoe mensen tegenover elkaar staan, maar ook over religie, 

spiritualiteit, afscheid nemen en de dood. Voor de meeste dansers heeft dit werk een grote 

indruk op hen nagelaten. Deze grote indruk kan bij de één verklaard worden door de hele 

setting (decor, muziek,…), terwijl de ander dit verklaart door de vrijheid van dit stuk om 

emoties te uiten of door de combinatie van ingehoudenheid met expressiviteit en 

grootsheid. 

 

 

 

 

Dansers van het Koninklijk Ballet 
van Vlaanderen dansen de 
‘Psalmensymfonie’ van Jiri Kylian 
op muziek van Igor Stravinsky. 

 
 
 
 
 
 

Fotografie: De redactie.be 
    01/04/08 
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Out of context 

Out of context gaat niet over iets concreets, waardoor de respondenten over dit stuk elk 

een eigen kijk op de betekenis van dit stuk weergeven. Voor de ene persoon is de bedoeling 

van deze voorstelling een intense sfeer te creeëren, waarin mensen verbaal en non-verbaal 

op allerlei manieren met elkaar communiceren en zo een soort oergevoel  creëeren, wat 

mensen met elkaar delen. Voor de andere persoon zijn de dansers tijdens de voorstelling in 

een soort psychische staat of spanning en verschijnen taferelen in evolutie, waardoor 

tegelijkertijd een soort evolutie en continuïteit getoond worden. Voor deze respondenten 

persoonlijk is het vooral de menselijke waarde, een verwondering over het menszijn, die 

primeert. 

 

 

Relatie, 
communicatie, 
aantrekking en 
afstoting. 

 
 
 
 
 

 

Een soort 
oergevoel wordt 
gecreëerd. 

 
 
 
 
 
 

 

 

    Uit Out of Context – For Pina                             Fotograaf: Chris Van der Burght 
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Gardenia 

Dit stuk is tot stand gekomen vanuit de persoonlijkheid van enkele dansers. Het stuk gaat 

over ouder wordende transseksuelen en travesties en hun leefwereld. De oude mannen, 

die aan het begin van het stuk te zien zijn, transformeren naar vrouwen, die jeugdigheid 

uitstralen. De tragiek bij deze transformatie wordt niet getoond door de transseksuelen, 

maar door een jonge Russische vluchteling, die zijn plaats in de wereld niet vindt en zich 

eenzaam voelt. Dit stuk heeft bij de respondenten een diepe indruk nagelaten en heeft hen 

aan het denken gezet over man-vrouw zijn, over oud-jong, categorieën die voorheen 

duidelijk waren, maar door deze voorstelling niet meer zo duidelijk van elkaar te 

onderscheiden zijn. Eén respondent geeft zelf ook aan meer te relativeren door deze 

voorstelling, doordat hij beseft dat iedereen op een bepaald moment niet tevreden is met 

zichzelf en dat je de kritieken op jezelf in dit opzicht beter kunt relativeren.  

 

 
 
Oude mannen in het cabaret Gardenia 
transformeren in jonge, stralende vrouwen. 
Tussen hen bevindt zich de jonge Russische 
vluchteling. 

 
           Uit Gardenia  Fotograaf: Luk Monsaert 
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Maatschappelijke betekenis 

De maatschappelijke betekenis van dans kan gezien worden als de betekenis die dans, in de 

ruime zin van het woord, voor de mens heeft, dus zowel het zelf dansen, als het bekijken 

van dans. Een eerste betekenis die dans kan hebben, is dat zij mensen samen brengt. 

Mensen kunnen samen gebracht worden in het publiek bij een dansvoorstelling, mensen 

kunnen ook samendansen. Een respondent geeft ook het belang aan van dansen voor 

relaties en raadt iedereen aan om eerst samen te dansen vooraleer een vaste relatie aan te 

gaan. Er zijn verschillende vormen van dansen en bewegen, de vorm is niet zo belangrijk, 

want mensen bewegen en dansen ook als ze bijvoorbeeld uitgaan. Dansen blijkt volgens 

bijna alle respondenten vooral voor een gevoel van genot, vrijheid en blijheid te zorgen en 

draagt op deze manier bij aan de vriendelijkheid van mensen. Volgens enkele dansers kan 

men door dans een boodschap of moraal meegeven om mensen via dans proberen te 

raken, hun emoties aan te spreken. Eén danseres wijst erop dat liefde, samen met 

vergeving, één van de sterkste menselijke emoties is en dat deze emotie in bijna alle 

stukken aanwezig is. Maar liefde kan volgens dansers veel vormen aannemen en mensen 

kunnen op heel uiteenlopende manieren uitdrukking geven aan liefde. Mensen herkennen 

emoties en verbinden die met hun eigen leven en bestaan. Mensen kunnen niet allen 

zichzelf en hun emoties uitdrukken in dans, maar ze kunnen ook emoties bij anderen 

herkennen. 

Dansen leert mensen ook omgaan met hun eigen lichaam. Elk lichaam voelt anders en heeft 

andere mogelijkheden. Dit fysiek met het lichaam bezig zijn, heeft ook invloed op het 

mentale. Mensen voelen zich niet enkel blijer door te dansen, maar dansen heeft mensen 

ook de mogelijkheid om even te ontsnappen of weg te dromen. Mensen hebben altijd 

gedanst en in alle beschavingen worden vormen van dans teruggevonden. Dans is niet 

zomaar weg te denken uit de samenleving. Dans geeft volgens de respondenten dan ook 

een extra dimensie aan het leven. Het hele leven en de hele wereld bestaan uit beweging 

en ritme. Elke cultuur heeft een ritme en elke mens heeft met zijn hartslag een ritme in 

zich. Dansen is dus niet weg te denken uit het leven van mensen. 

Zwanenmeer 

De maatschappelijke waarde van het Zwanenmeer ligt volgens de respondenten vooral in 

de historische waarde. Dit stuk is ontstaan in de context van het klassieke ballet aan de 

hoven in Rusland op het einde van de 19e eeuw. Mensen kennen de muziek van Tsjaikowski 

en kennen het verhaal. Wanneer mensen naar het theater gaan, zullen zij eerder geneigd 

zijn om naar een voorstelling met naambekendheid te kijken, dan naar een hedendaagse 
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voorstelling, waarvan zij nog nooit gehoord hebben. Het Zwanenmeer is een impressionant 

stuk, een ideaalbeeld met een prinses in tutu op pointes, dat mensen toelaat om even weg 

te dromen. Mensen kunnen ook heel wat emoties herkennen in het stuk, zoals liefde, 

misleiding, macht,... Emoties en dramatiek worden vrij zwart-wit afgebeeld, waardoor 

mensen onmiddellijk weten ‘dit is een goede persoon’ of ‘dit is een slechte persoon’. 

Doordat de emoties erg aan de oppervlakte liggen, zijn de emoties ook vrij internationaal 

herkenbaar en is het stuk nog steeds overal ter wereld een enorm groot succes.  In de 

derde acte van het zwanenmeer is er een bal waar vier prinsessen van verschillende landen 

met hun gevolg een dans brengen. Dit toont ook de internationaliteit van dans aan. Hoewel 

elk land door enkele typische ritmes of passen vertegenwoordigd wordt, maken alle 

prinsessen ook gebruik van de klassieke ballettechniek. Dit zorgt voor een verwevenheid 

van klassiek ballet en klassieke muziek met volksdans- en muziek.  

Psalmensymfonie 

Net als het Zwanenmeer, gaat de psalmensymfonie over liefde en relaties. Maar de 

psalmensymfonie is geen sprookje, maar gaat over problemen in relaties, diepe menselijke 

emoties, spiritualiteit,… De respondenten geven aan dat mensen zich gemakkelijk in dit 

soort emoties kunnen inleven, omdat de dansers hier gewoon mensen zijn en geen prinsen 

of prinsessen. Dit stuk gaat ook niet zozeer over goed of slecht, maar over fasen in de liefde 

en in het leven, over leven en dood, over religie en spiritualiteit. Eén respondent geeft ook 

aan dat het voor veel mensen gemakkelijker is om zich in te leven in een werk als de 

psalmensymfonie, omdat het een recenter werk is, dat afwijkt van de conventies van het 

gestilleerde klassieke ballet uit de 19e eeuw. 

Out of context 

Out of context kan gezien worden als een heel delicaat of heel extreem stuk, dat heel 

verschillende reacties oproept bij het publiek, vaak ook cultureel bepaald. Op sommige 

plaatsten lachen mensen heel erg, terwijl op andere plaatsen mensen nauwelijks reageren 

op dit stuk. Volgens de respondenten gaat het stuk vooral over de mensheid, de mensen 

zoals ze zijn. De dansers staan in hun ondergoed op scène en het publiek kan enkel naar 

hen kijken, waardoor ze niet kunnen ontsnappen. Dansers roepen een oergevoel op, maken 

primitieve bewegingen, waardoor mensen uitgedaagd worden om stil te staan bij de 

relativiteit van evolutie en normaliteit. Eén respondent geeft aan dat theater de wereld niet 

kan veranderen, dat men enkel op individueel vlak een klein beetje kan bijdragen, maar dat 

de maatschappelijke betekenis of waarde van zo’n stuk niet te achterhalen is.  
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Gardenia 

De maatschappelijke betekenis van Gardenia zit vooral in het in vraag stellen van 

vooroordelen, algemeen geldende emoties en discriminatie. Deze voorstelling wil tonen dat 

er meer is dan zwart-wit denken, meer dan man-vrouw, jong-oud of eenzaam-sociaal. Deze 

voorstelling wil mensen doen nadenken over hun normen en de normen die ze aan anderen 

opleggen en wil hen aanmoedigen toleranter te zijn, ook tegenover mensen die er anders 

uitzien. De makers van Gardenia hopen dat er een soort begrip, waardering of respect 

ontstaat bij de mensen die deze wereld niet zo goed kennen. Eén respondent geeft ook aan 

dat jongeren zich kunnen herkennen in de figuur van Timur, die op zoek is naar identiteit, 

naar wie hij is en bij wij hij hoort. In Gardenia is de lijn tussen theater en realiteit heel dun 

gemaakt, waardoor het voor het publiek soms moeilijk is om te zien of ze acteurs zien of ze 

de mensen op het podium zelf zien. 

7.3. Traditie en vernieuwing 

Tradities en vernieuwingen in het klassiek ballet en in de hedendaagse dans 

Hoewel men klassiek ballet vaak beschrijft als het bewaren en doorgeven van tradities en 

hedendaagse dans als het zoeken naar voortdurende vernieuwing, geven alle respondenten 

aan dat zowel ballet als hedendaagse dans gebaseerd zijn op tradities en niet zouden 

kunnen blijven bestaan zonder te vernieuwen. Het klassiek ballet kent reeds een lange 

traditie, kent een eigen techniek, eigen passen en combinaties met Franse benamingen en 

heeft een eigen repertoire. Een aantal dansers geven aan zich vereerd te voelen om in de 

voetsporen van enkele grote dansers uit het verleden te kunnen treden. Opvallend is dat 

alle dansers van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, maar ook enkelen van Les Ballets C de 

la B aangeven dat zij deze traditie belangrijk vinden en deze willen behouden, maar daarop 

vernieuwend willen werken. Kenmerkend aan de klassieke ballettraditie, is dat dansers 

naast het leren van de techniek en het passenmateriaal, ook de balletgebaren of mime 

moeten leren. Maar het klassieke ballet evolueert, net als de rest van de wereld en dansers 

moeten dus mee evolueren en mee experimenteren. Hoewel de hedendaagse dans 

omschreven wordt als dans die de dag van vandaag gemaakt wordt en zoekt naar nieuwe 

wegen of nieuwe talen om zich door middel van dans uit te drukken, kent ook de 

hedendaagse dans tradities. Heel wat hedendaagse dansers hebben een klassieke opleiding 

gevolgd, waar ze zich tegenafzetten of die ze integreren in nieuwe manieren van expressie. 

Elke hedendaagse danscompagnie ontwikkelt onder invloed van zijn kerndansers en 

choreografen een eigen stijl en een eigen repertoire. Mensen reageren op wat zich rondom 

hen afspeelt, waardoor er altijd een zekere reflectie is op de tijd waarin we leven. De 
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choreograaf en dansers zoeken naar manieren om de persoonlijke geschiedenis, ervaringen 

en cultuur van de dansers te integreren in de voorstellingen die zij maken. Zowel klassiek 

ballet als hedendaagse dans kennen dus hun tradities waarop ze verder bouwen, maar 

kunnen hier niet in blijven hangen en moeten dus op zoek naar vernieuwingen, zodat dans 

mee evolueert met de tijd en de samenleving. 

Voorkennis 

Alle respondenten geven aan dat mensen die naar klassieke of hedendaagse 

dansvoorstellingen komen kijken eigenlijk geen voorkennis over de tradities, het 

gezelschap, het stuk, de muziek, … nodig hebben om van de voorstelling te kunnen 

genieten of deze te waarderen. Toch biedt enige kennis over dans de mogelijkheid om de 

danstaal beter te lezen en te snappen, want hoe meer voorkennis je hebt, hoe meer je uit 

een voorstelling kunt halen. Voor een klassieke dansvoorstelling is het aangewezen dat het 

publiek de verhaallijn kent. Bij een aantal voorstellingen wordt een introductie gegeven, 

waarin het publiek uitleg krijgt over de balletgebaren of over de inhoud en tijdsgeest van 

een stuk. Ook in het programmaboekje krijgen de toeschouwers meestal de nodige uitleg 

om een stuk te kunnen volgen. Bij klassieke stukken, zoals het Zwanenmeer, kan het voor 

de toeschouwer interessant zijn om hetzelfde stuk door verschillende danser te gaan 

bekijken, omdat elke danser een rol op een eigen manier interpreteert, waardoor de 

toeschouwer telkens een ander facet van hetzelfde kan zien, wat een verrijking kan zijn. 

Enkele respondenten van het hedendaags gezelschap halen ook de cultuurgevoeligheid van 

dans aan. Als mensen op bepaalde plaatsen helemaal niet vertrouwd zijn met een bepaalde 

bewegingstaal, dan kunnen mensen heel verschillend reageren op een voorstelling. Volgens 

deze dansers is het uiteindelijk niet de voorkennis van de hedendaagse dans of van een 

bepaalde bewegingstaal die prioritair is voor het al dan niet appreciëren van een 

voorstelling, maar wel een houding van openheid ten aanzien van het onbekende. Eén 

danser van Les Ballets C de la B wijst erop dat kennis van de hedendaagse dans er ook voor 

zorgt dat men kritischer wordt en men niet alles meer duldt.   

Waarden en normen  

Een danser zegt ‘dat is het leuke aan kunst: er zijn geen limieten, er zijn geen regels… Niet 

iedereen hoeft hetzelfde graag te zien, dit is juist de vrijheid van kunst.’ Toch halen bijna 

alle respondenten duidelijke normen en waarden aan, die zij onderscheiden in de klassieke 

en hedendaagse dans. Deze waarden en normen kunnen dan ook niet als absoluut gezien 

worden en verschillen afhankelijk van de setting of de cultuur. Het klassiek ballet kan gezien 

worden als een soort taal die wordt aangeleerd op de balletschool. Deze klassieke basis 
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heeft een zeer grote waarde voor de dansers van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en is 

nodig om ook de andere stijlen die het balletgezelschap brengt, aan te kunnen. Het klassiek 

ballet streeft een soort ideaalbeeld na, waarin dansers van jongs af discipline moeten 

hebben om aan hun lichaam te werken. Iedereen kan ballet doen, maar ballet is niet zo 

toegankelijk voor iedereen, omdat het bepaalde fysieke eisen stelt: de benen moeten ver 

naar buiten gedraaid kunnen worden, meisjes moeten mooie voeten met een hoge wreef 

hebben om op spitsen te dansen, de dansers moeten een bepaalde souplesse hebben,… 

Hoewel men ook heel extreem kan gaan, zijn de fysieke eisen bij hedendaagse dans meestal 

minder streng en kan men meer op het eigen lichaam vertrouwen. De persoonlijkheid van 

de danser komt meer centraal te staan en andere kwaliteiten worden als positief 

gewaardeerd, zoals energie, een ontspannen lichaam, kracht, intensiteit, expressie en 

emotie. Een respondent van Les Ballets C de la B geeft aan dat sommige waarden en 

normen niet zozeer door de dansstijl bepaald worden, maar dat deze ook individueel of 

door het gezelschap tot stand kunnen komen, zoals artistieke keuzes van welke positie men 

wil innemen ten aanzien van het leven en de maatschappij en hoe het gezelschap zich wil 

profileren naar de maatschappij. 

7.4. Universeel en cultuurspecifiek 
Alle respondenten van beide gezelschappen zijn het er over eens dat dans duidelijk 

universeel en cultuurgebonden is. Dans is overal op de wereld aanwezig en zit net als 

religie, muziek,… ingebakken in de menselijk natuur. Alle mensen voelen dezelfde 

basisemoties van blijheid, verdriet, liefde, haat,… en herkennen dit ook bij andere mensen. 

Overal ter wereld worden mensen met eenzelfde lichaam, dat bestaat uit twee armen, 

twee benen en een hoofd, geboren en met dit lichaam bewegen zij in de ruimte. De hele 

wereld kan gezien worden in termen van beweging en elke mens draagt van bij het prille 

begin het ritme van zijn hart in zich. Hoewel dans als een universele taal gezien kan worden, 

evolueert dans en kan men in dansen invloeden van verschillende culturen terugvinden. 

Elke cultuur heeft een eigen karakter, dat in de dans te herkennen is. De dansbeweging of 

het dansjargon blijft divers. Ook de functie van dans kan erg uiteenlopen: dagdagelijkse 

rituelen, tijdverdrijf, religie,... Dans kan gezien worden als een soort van universele taal om 

via gebaren met elkaar te communiceren, waardoor mensen van verschillende culturen 

elkaar kunnen ontmoeten. Maar dans kan niet als het enige communicatiemiddel gezien 

worden, ook de hele context moet in rekening gebracht worden: decor, kostuums, muziek, 

intonatie, audio-visuele media,… Het is vooral de totaliteit in zijn geheelheid die 

aanschouwd dient te worden in het uitwisselen van betekenis tussen mensen. Er is nooit 
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alleen maar dans, er zijn altijd elementen die erbij komen en mee vorm geven aan de 

betekenis. Het universele aan kunst is dat er geen limieten of regels zijn die men moet 

volgen en net dit geeft ruimte aan mensen om hun eigen geschiedenis en cultuur te 

integreren in dans. Bij het vergelijken van de thema’s die in voorstellingen van beide 

gezelschappen aan bod komen, kan ik enkel zeggen dat alle mogelijke thema’s gebruikt 

kunnen worden: emoties (liefde, verdriet, wraak,…), actualiteit (genderproblematiek, 

oorlogen,…), ritme, culturele uitdrukkingsvormen, religie en spiritualiteit, kunst (schilderij, 

film, literatuur,…), het gewone leven (kinderen,…), kortom alles dat in verbinding staat met 

het menszijn.  

Hoewel alle respondenten het er over eens zijn dat dans zowel universeel als 

cultuurspecifiek is, blijkt het moeilijk te zijn om universele en cultuurspecifieke elementen 

van klassiek ballet en hedendaagse dans te benoemen. Klassiek ballet wordt overal op de 

wereld ongeveer op een zelfde manier uitgevoerd. Er zijn wel enkele kleine verschillen 

afhankelijk van de scholing, maar de basis is overal gelijk. Ook het repertoire dat van 

generatie op generatie wordt doorgegeven, is overal ongeveer hetzelfde. Dit heeft als 

voordeel dat klassieke dansers internationaal kunnen werken en ondanks culturele 

verschillen, toch delen in een bepaalde traditie met gemeenschappelijke passen, 

balletgebaren, mime, repertorie en een gemeenschappelijk Frans jargon kennen. Deze 

universele ballettaal moet wel geleerd worden en is daarom afhankelijk van culturele 

invloeden. Doordat klassiek ballet moet aangeleerd worden, is het niet eigen aan de mens 

en hebben niet alle mensen evenveel toegang tot ballet. Sommige mensen hebben door 

geografische ligging of bepaalde heersende culturele opvattingen geen toegang tot het 

aanleren van klassiek ballet. Ook fysieke vereisten maken ballet niet even toegankelijk voor 

iedereen. Toch worden culturele verschillen geïntegreerd in het klassiek ballet. Een 

compagnie als het Koninklijk Ballet van Vlaanderen telt ongeveer 15 nationaliteiten. Ook in 

klassieke werken zoals het Zwanenmeer zijn de invloeden van verschillende culturen 

duidelijk waar te nemen. In de derde acte komen prinsessen uit 4 verschillende landen naar 

het bal van de prins. In hun dans zijn elementen van de desbetreffende landen te 

onderscheiden, die het publiek ook kan herkennen als Hongaars, Spaans, Napoletaans of 

Russisch. De respondenten menen dat hedendaagse dans net als klassiek ballet universeel 

voorkomt, want alle dans die de dag van vandaag gemaakt wordt, is hedendaagse dans, 

maar de uitdrukkingsvormen kunnen verschillen. Mensen in verschillende landen hebben 

soms een iets andere lichaamsbouw en manier van bewegen, waardoor eenzelfde 

beweging er anders kan uitzien. Eén danser haalt ook aan dat er in België een soort 
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standaard voor hedendaagse dans is, die in andere culturen anders kan zijn. Hier worden 

hoge benen als ideaal gezien, terwijl in sommige Afrikaans landen dit cultureel niet 

gewaardeerd wordt. In hedendaagse dans staat de persoonlijkheid van de danser vaak 

centraal. Internationale uitwisseling tussen dansers wordt als een verrijking gezien en 

wordt dus gestimuleerd.  

7.5. Communiceren in dans 
Dansers van verschillende culturen ontmoeten elkaar heel gemakkelijk op de werkvloer. 

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen telt meer dan 15 nationaliteiten en Les Ballets C de la B 

werkt met dansers van overal ter wereld. Toch is het opvallend dat alle dansers aangeven 

geen problemen te ondervinden om met elkaar te communiceren. In de danswereld praten 

bijna alle dansers Engels en/of Frans en in het klassiek ballet maakt men gebruik van het 

Franse jargon om oefeningen te benoemen. Toch gebeurt het grootste deel van de 

communicatie via bewegingen, via mime of gebarentaal. Dans is door zijn sterk non-verbale 

karakter waarschijnlijk de expressievorm waarrond er het gemakkelijkst kan worden 

gecommuniceerd. Hoewel elke cultuur een eigen manier van non-verbale communicatie 

heeft, is dans een lichaamstaal, die universeel begrepen kan worden. Eén van de 

respondenten, die zelf enige tijd gebarentaal gestudeerd heeft, wijst op de gelijkenis in 

comminicatie tussen dans en gebarentaal. Elke regio kent een eigen vorm of dialect van 

gebarentaal, maar als twee dove mensen, waar ook ter wereld elkaar tegenkomen, zal het 

niet lang duren, vooraleer ze elkaar begrijpen.  

Culturele verschillen blijken soms moeilijker te overbruggen dan taalverschillen. Bepaalde 

bewegingen kunnen binnen bepaalde culturen een andere betekenis hebben, zoals 

bijvoorbeeld in de Indische dans, waar elke beweging een andere betekenis heeft. Toch 

blijkt het mens-zijn meestal voldoende om de betekenis te kunnen vatten van datgene wat 

dansers uitdrukken. Culturele verschillen die te maken hebben met gebruiken, gewoontes, 

afspraken en manieren waarop bepaalde ervaringen geïnterpreteerd worden, blijken er 

soms voor te zorgen dat men bepaalde voorstellingen anders interpreteert en dus ook 

anders waardeert. Een andere culturele achtergrond of een andere geschiedenis kan er 

weliswaar voor zorgen dat men anders naar de wereld kijkt, maar dit hoeft er niet 

noodzakelijk voor te zorgen dat men elkaar niet begrijpt. Een open houding blijkt de 

grondhouding om met deze culturele verschillen om te gaan. Een aantal dansers in dit 

onderzoek geven aan dat het gemakkelijker is om te communiceren via het lichaam en om 

betekenis via dans uit te drukken dan om erover te praten. Bij het klassiek ballet blijken de 

universele passen en het gedeelde repertoire een universele basis te vormen, vanwaaruit 
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men van elkaar kan leren en dingen van elkaar kan overnemen. Zowel respondenten van 

het Koninklijk Ballet van Vlaanderen als van Les Ballets C de la B geven aan dat wanneer zij 

dansers ontmoeten in gelijk welke cultuur, dat er een vorm van respect of verbondheid 

bestaat, omdat men weet dat men eenzelfde interesse deelt. Deze vorm van respect 

creëert interesse in de ander en zijn dans, waardoor men uitwisselingen als een verrijking 

gaat beschouwen.  

7.6. Mensen verbinden 
Uit de vorige delen blijkt duidelijk dat dans een vorm van universele communicatie en 

uitwisseling kan zijn, die culturele verschillen kan integreren of overstijgen. Uit het 

onderzoek blijkt duidelijk dat dansers, zowel van het klassieke als van het hedendaagse 

gezelschap, diversiteit en uitwisseling als een verrijking beschouwen. In dit deeltje wil ik 

focussen op welke mogelijkheden de respondenten herkennen om mensen, overal ter 

wereld, op allerlei manieren met elkaar te verbinden.  

Alle respondenten zijn het erover eens dat dans mensen op veel manieren met elkaar 

verbindt. ‘Ik constateer dat dans en muziek bijna automatisch mensen met elkaar in 

verbinding brengt. Of dat nu gaat via een voorstelling of een concert of het gebeurt 

spontaan. Dat is eigenlijk echt ongelofelijk wat voor soort emotie dat dat teweeg brengt op 

dat moment tussen al die mensen die dat meemaken (respondent Les Ballet C de la B).’ 

Heel wat respondenten halen het plezier van het samen dansen aan. Dit kan zowel in een 

georganiseerde context plaats vinden als spontaan gebeuren. Mensen dansen samen, 

lachen naar mekaar, worden vriendelijker en dit samen dansen draagt bij aan hun genot of 

geluk. Samen dansen heeft ook een troostende of spirituele waarde en wordt in veel 

culturen gebruikt in rituelen of op feesten, bijvoorbeeld om de goden te vereren of op 

trouwfeesten. Dans wordt gezien als een gemeenschapsmoment, waarin je als individu of 

als groep je emoties kunt overbrengen. Deze gemeenschapsfunctie kan op vele manieren 

ingevuld worden: volksdansen, dansen op markten, dansen in een discotheek, … Het 

opvallendste kenmerk van deze gemeenschapsvormende waarde van dans, is dat iedereen 

samen in hetzelfde ritme beweegt, waardoor een gemeenschapsgevoel ontstaat, een 

gemeenschappelijk gevoel dat iedereen deelt, omdat men de ervaring van en de passie 

voor het dansen gemeenschappelijk heeft. 

Ook bij een dansvoorstelling onstaat een gevoel van solidariteit, zowel tussen de dansers, 

tussen dansers en publiek, als tussen het publiek onderling, want iedereen bevindt zich in 

eenzelfde ruimte. 
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Opvallend is dat de respondenten het nergens over een bepaalde te prefereren stijl 

hebben, maar dat ze het over dans in het algemeen hebben. Er komt dus geen betere stijl 

naar voren, maar dans wordt in zijn brede context gekaderd als verbindend element tussen 

mensen. Sommige mensen zullen misschien wel een voorkeur voor een bepaalde stijl 

hebben of zich minder aangetrokken voelen tot een andere stijl, maar dit neemt niet weg 

dat mensen met elkaar kunnen communiceren over dans. Mensen kunnen elkaar nieuwe 

dingen leren kennen, kunnen met elkaar communiceren waarom ze meer van het ene dan 

wel van het andere houden,… Mensen communiceren ook non-verbaal, door hun lichaam, 

met elkaar. De manier waarop mensen zich bewegen en hoe ze zich houden of verhouden 

tot elkaar, is begrijpbaar voor de medemens, ook al spreken ze dezelfde taal niet. Dans is 

een expressiemiddel dat iedereen kan bereiken, ook al ben je blind, doof of heb je 

lichamelijke beperkingen. Door met elkaar samen te dansen ontstaan relaties tussen 

mensen. Door dansstijlen uit andere landen of culturen te leren, leert men ook de andere 

cultuur kennen en creëert dit verbondenheid met mensen overal ter wereld. Dans verbindt 

niet enkel mensen over de hele wereld, maar heeft ook de potentie om de mens met 

zichzelf te verbinden, evenals met andere facetten van het menszijn, zoals muziek, emotie, 

artistieke expressie,… Het is heel duidelijk dat alle respondenten dans als een belangrijke 

(ver)bindende schakel in onze samenleving zien. 
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8. Discussie 
In deze masterproef heb ik onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid van dans als 

ontmoetingsruimte, om mensen met elkaar te verbinden. In dit onderdeel wil nog even 

reflecteren op mijn onderzoek en mijn bevindingen. 

8.1. Reflectie op het onderzoek 
Ik ben mijn masterproef begonnen vanuit de bio-energetica als inspiratie voor een 

holistische kijk op de mens en de kunsten. De bio-energetica maakt geen onderscheid 

tussen geest en lichaam en gaat ervan uit dat men uit de expressie van het lichaam kan 

opmaken wat men voelt (Lowen, 1998). Deze lichamelijke afleesbaarheid wordt zowel door 

de respondenten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen als van Les Ballets C de la B 

aangehaald als een belangrijke manier om emoties en betekenis naar het publiek over te 

brengen. Belangrijk hierbij is dat de emotie niet enkel opgeroepen wordt, maar ook 

daadwerkelijk gevoeld wordt. Hoewel het klassiek ballet vooral gebruik maakt van mime of 

standaardgebaren, die aangeleerd worden en hedendaagse choregorafieën niet zoveel 

zeggen over wat ze uitbeelden, maar het publiek uitnodigen om zelf dingen te herkennen, 

gaan beide stijlen op zoek naar manieren om emoties en betekenis non-verbaal uit te 

drukken. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat elk onderdeel van het lichaam 

bijdraagt aan de expressie van het geheel (Lawson, 1957), alsook de manier waarop de 

beweging gebracht wordt. Elk onderdeel van de beweging, bijvoorbeeld de richting, de 

snelheid en intensiteit, zal bijdragen aan het karakter en gevoel van de expressie. Snelle en 

lichte bewegingen zullen vrolijkheid uitdrukken, terwijl trage, slepende en in zichzelf 

gekeerde bewegingen eerder op verdriet wijzen. Elk deel zal dus bijdragen aan het geheel 

van de betekenis en het geheel kan niet ontstaan zonder de individuele elementen. 

Opvallend uit de analyse van videofragmenten is dat bewegingen voor een deel ook hun 

betekenis verkrijgen door het samenspel van tegengestelde uitdrukkingsvormen. Wanneer 

een danser een bepaalde emotie wil uitdrukken door een grote beweging, zal hij zich eerst 

zo klein mogelijk maken, om zich daarna zo groot mogelijk te maken. Tegenstellingen 

(zwart-wit, goed-kwaad, man-vrouw, normaal-abnormaal, oud-jong, aantrekken-afstoten, 

vergankelijk-transcendent,…) vullen elkaar aan en categorieën vervagen in een holistisch 

mensbeeld, wat leidt tot een permanente dialectiek, een nooit eindigend proces tussen 

these, antithese en synthese (Broekaert, Van Hove, & Bayliss, 2004). Waarschijnlijk is het 

net door dit uitspelen van tegengestelden, dat mensen deze tegenstellingen in vraag gaan 

stellen en de relativiteit van hun eigen perspectief kunnen aanschouwen.  
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Hoewel klassiek ballet en hedendaagse dans vaak als elkaars tegengestelden geponeerd 

worden, komt net hun onderlinge verwevenheid duidelijk naar voor in dit onderzoek. 

Klassieke en hedendaagse dansers nemen een open houding tegenover elkaar aan: heel 

wat dansers in een hedendaags dansgezelschap hebben zelf een klassieke opleiding gevolgd 

en alle dansers in het Koninklijk Ballet van Vlaanderen moeten naast klassieke werken ook 

hedendaagse werken brengen en alle respondenten geven aan zelf interesse te hebben 

voor klassieke en hedendaagse voorstellingen. Bijna alle respondenten zijn het erover eens 

dat klassiek ballet en hedendaagse dans, net als de meeste andere dansstijlen, technisch te 

onderscheiden zijn en dat elke dansstijl bepaalde fysische vereisten stelt, maar dat de 

grenzen tussen de stijlen open zijn en dus niet als absoluut kunnen opgevat worden. 

Hoewel Baervoets (1995) klassiek niet als een stijl of vorm bekijkt of als gebonden aan een 

bepaalde tijdsperiode, maar eerder als een ideologie of een visie op de wereld, zien de 

respondenten klassiek ballet eerder als een specifieke techniek, onderworpen aan regels. 

Toch zijn deze twee visies met elkaar te verzoenen, omdat ook Baervoet de klassieke kunst 

als normatief en dus gebonden aan regels beschouwt en beide visies dus eigenlijk verwijzen 

naar een manier om eenzelfde werkelijkheid vanuit een eigen perspectief te benoemen. 

Baervoets problematiseert de termen ‘neoklassiek’ , ‘modern’ en ‘postmodern’, aangezien 

deze als stijl gehanteerd worden en niet verwijzen naar de achterliggende ideologie. 

Hoewel de dansers van beide gezelschappen duidelijke verschillen tussen de stijlen 

benoemen, geven de sleutelrespondenten aan dat zij zelf niet meegaan in dit vakjesdenken 

en classificeren van dans en dat dit eerder het werk is van critici en theaterwetenschappers, 

die alles willen benoemen en indelen. Heel wat respondenten in dit onderzoek stellen ook 

duidelijk ‘dans is dans’, waarmee ze willen aangeven dat er misschien wel verschillen zijn 

tussen dansstijlen, maar dat je die niet voelt wanneer je danst en dat stijlen in elkaar 

overvloeien, waardoor er eigenlijk enkel nog dans bestaat. 

 Een danser drukt allerlei emoties uit zonder iets te zeggen (Brownlow & Dixon, 1997). 

Hoewel een aantal emoties universeel te herkennen zijn (Brysbaert, 2006) blijken mensen 

emotionele gezichtsuitdrukkingen beter te herkennen bij mensen van hun eigen etnische 

groep (Elfenbein & Ambady, 2002). Uit mijn onderzoek blijkt dat dansers het mens-zijn op 

zich voldoende achten om de emoties of de betekenis van dansstukken te begrijpen, maar 

dat men meer zal begrijpen naarmate men meer vertrouwd is met de context of cultuur 

waarin een dansstuk ontstaan is. In dans wordt er dan ook altijd direct of indirect verwezen 

naar ervaringen in de werkelijkheid, waardoor dans altijd een bepaalde betekenis heeft 

(Blancqaert, 2004). In het onderzoek komen 3 lagen van betekenisgeving duidelijk naar 
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voren: de choreograaf geeft betekenis aan een dansstuk, die dan geïnterpreteerd wordt 

door de dansers en ten slotte door het publiek. Niet iedereen zal dus dezelfde emoties of 

betekenis waarnemen, waardoor het werk en zijn emotionele inhoud slechts begrepen 

worden als het werk in zijn geheel holistisch bekeken wordt (Löytönen, 2008). Dit is een 

proces waarbij betekenis veel verder gaat dan taal, waardoor dans de potentie heeft om te 

communiceren over taalgrenzen heen. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat alle 

respondenten aangeven geen probleem te hebben om met elkaar te communiceren, 

aangezien dans in essentie non-verbaal is en dansers een gedeelde interesse in dans 

ervaren, waardoor er een gevoel van verbondenheid en wederzijds respect ontstaat en 

uitwisseling en diversiteit als een verrijking gezien wordt. Ook Wolz (1995) wees reeds op 

dit gevoel van respect dat aanwezig is in het netwerk dat dansers wereldwijd met elkaar 

vormen.  

Hoewel iedereen het erover eens is dat dans universeel menselijk is, kan dans tegelijk 

gezien worden als een uitdrukking van de cultuur van een gemeenschap (Gruyaert & Van de 

Kelder, 2008). Alle mensen worden geboren met een ritme en beweging in zich, maar 

cultuur zal een rol spelen in de manier waarop de mens dans maakt, dans opvoert en dans 

bekijkt en interpreteert (Hanna, 2008). De respondenten in mijn onderzoeken geven aan 

dat er grote diversiteit is in de manier waarop mensen voorstellingen interpreteren en dat 

deze reacties cultureel bepaald zijn. Dans ontstaat ook altijd vanuit een bepaalde kijk op de 

wereld, vanuit de ervaringen van een individu en de cultuur waarin men opgegroeid is. 

Dans heeft dus te maken met kennis, waarden en normen en uitdrukkingsvormen die 

aangeleerd en doorgegeven worden, met andere woorden met de tradities die men bewust 

of onbewust geleerd heeft. Dus zowel klassiek ballet als hedendaagse dans worden 

beïnvloed door traditie, maar zouden uitsterven wanneer zij niet zouden mee evolueren, 

waarmee ik Baervoets (1995) bijtreedt in zijn opvatting dat klassiek ballet hedendaags is in 

essentie en dat klassiek ballet en hedendaagse dans dus als tijdelijk en ontijdelijk 

tegelijkertijd beschouwd dienen te worden. 

Hoewel er internationaal heel wat uitwisseling is tussen dansers en hun ervaringen en 

Vlaanderen voorstander is van een internationaal dansplatform, als ontmoetingsruimte 

voor mensen met zeer uiteenlopende achtergrond (Aerts, D'hooge, Janssens, & Moreels, 

2007), geven de respondenten van beide gezelschappen aan dat er in Vlaanderen weinig 

uitwisseling plaats vindt tussen dansers van een klassiek en een hedendaags 

dansgezelschap. Dansers wijten dit voornamelijk aan artistieke beslissingen van directie. 

Toch floreert de internationale uitwisseling van dans, ook over dansstijlen heen en is er een 
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grote openheid naar dansers uit andere culturen en leeft de interesse om van elkaar te 

leren.  

Een wezenskenmerk van cultuur is haar vanzelfsprekendheid (Vincke, 2004) en het is maar 

uit het contact met het buitenland, dat men zich bewust wordt van zijn eigen cultuur en 

nationaliteit (Wulff, 1998). Ik meen dan ook dat men uit het contact met de ander veel kan 

bijleren over zichzelf. Ik ben ervan overtuigd dat men, wanneer men zichzelf in vraag stelt 

en reflecteert over eigen opvattingen en ervaringen, de mens zijn verbondenheid met de 

medemens en met de wereld zal inzien en in staat zal zijn om ook het perspectief van de 

ander in te nemen. Hierdoor zal men zien dat er niet één manier bestaat om betekenis te 

geven aan de wereld, maar dat elke mens zelf betekenis geeft aan zijn of haar wereld. Ik 

meen dus dat dans, als non-verbale expressievorm, een essentiële taak kan vervullen in het 

openstaan voor de ander en in het respecteren van diversiteit, die kenmerkend is voor onze 

huidige samenleving. Dans heeft volgens mij de potentie om tegengestelden te verzoenen 

en mensen op allerlei manieren met elkaar te verbinden. Ik meen dat dans ook in onze 

huidige samenleving een essentiële functie te vervullen heeft in het streven naar 

gelijkwaardigheid en respect voor elke mens. Dans is verbonden met alle domeinen van het 

leven en met het leven in het algemeen en dient dus ook een belangrijke plaats te krijgen in 

de opvoeding, het onderwijs, de arbeidsmarkt,… met andere woorden dans verdient een 

plaats in het (samen)leven. 

8.2. Beperkingen eigen onderzoek 
Eerst en vooral wil ik vermelden dat ik voor deze masterproef zelf een kunstmatige coupure 

heb moeten doorvoeren in het oneindige geheel van mens, wereld en universum. Het is 

onmogelijk om in een masterproef dit geheel tot zijn recht te laten komen. Elk topic dat ik 

besproken heb, kan met oneindig veel andere elementen verbonden worden. Mijn 

bedoeling is enkel het oplichten van een tipje van de sluier, waardoor men beseft dat het 

geheel niet te vatten is. Ik besef ook dat mijn kijk op mens en samenleving slechts één kijk 

of één perspectief is, dat voortdurend in evolutie is en nooit af zal zijn. Elke ervaring die ik 

op doe, zal mee vorm geven aan mijn denken en kijken naar de wereld. Zowel de wereld in 

zijn samenspel van deel en geheel als mijn denken erover zijn onmogelijk in woorden en 

taal te vatten. En dit is dan wellicht de sterkte van dans, dat deze de taallineariteit kan 

overschrijden en open blijft voor interpretatie, zodat elke mens een eigen betekenis kan en 

mag toekennen aan wat men ziet of voelt. 
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Een tweede opmerking die ik zeker wil bespreken, is dat dans zich moeilijk in woorden laat 

vatten. Het is vrij moeilijk om een dansfragment in woorden te bespreken, omdat men in 

woorden nooit recht kan doen aan de totaliteit van dans. Uit mijn onderzoek blijkt dat het 

ook voor de dansers soms moeilijk is om gewaarwordingen en gevoelens rond dans te 

beschrijven. Dit is misschien ook wel de reden waarom er relatief weinig onderzoek is 

uitgevoerd naar dans, terwijl dans van oudsher menselijk is.  

Ik heb er bewust voor gekozen om mijn onderzoek uit te voeren bij professionele dansers, 

aangezien zij dagelijks met dans bezig zijn en wellicht een duidelijke visie op dans hebben. 

Ik ben mij ervan bewust dat de resultaten van mijn onderzoek anders zouden zijn, wanneer 

dit onderzoek uitgevoerd wordt bij niet-professionele dansers of bij mensen die niet of 

nauwelijks met dans bezig zijn. De resultaten zouden ook verschillend zijn als ik dit 

onderzoek zou uitgevoerd hebben bij andere dansers of bij dansers van andere 

gezelschappen. Wat ik ook zeker wil vermelden is dat niet alle respondenten in het 

onderzoek evenveel ervaring hebben met dans. De dansers van het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen zijn van jongsaf intensief bezig met dans. Bij Les Ballets C de la B is een 

dansopleiding geen vereiste, waardoor niet alle respondenten van jongsaf met dans bezig 

waren. Alle respondenten waren wel van reeds jonge leeftijd met kunst bezig. Het voordeel 

van deze ongelijke ervaring in dans, is dat er meer variatie in de steekproef aanwezig is. 

Ook is er variatie in de leeftijd, geslacht en nationaliteit van de dansers, wat voor een 

grotere externe validiteit zorgt. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik slechts 9 informanten geïnterviewd. Dit is relatief weinig om 

de resultaten te kunnen generaliseren. Wel wil ik hierbij vermelden dat elk interview 

afzonderlijk een schat aan informatie bevat. Elk interview is een visie, een verhaal op zich. 

Slechts vijf respondenten hebben Vlaams als moedertaal, waardoor vier interviews niet in 

de moedertaal van de respondent en/of mij konden doorgaan. Alle dansers legden het 

interview in het Nederlands, Frans of Engels af. Deze taalverschillen veroorzaakten geen 

problemen, maar bemoeilijkten wel het doorvragen en het interpreteren van de 

antwoorden. 
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8.3. Voorstellen voor vervolgonderzoek 
Eerst en vooral wil ik opmerken dat onderzoek naar dans een vrij onontgonnen gebied is, 

zeker in Vlaanderen. Er kan dus nog op heel diverse wijze onderzoek gevoerd worden naar 

dans. Ik denk dat onderzoek vanuit de humane wetenschappen naar de betekenis van kunst 

voor de mensen en het samenleven alleen maar aangemoedigd kan worden. Dit onderzoek 

heb ik uitgevoerd bij professionele dansers, maar onderzoek naar de betekenis van kunst 

kan evengoed bij niet-professionelen uitgevoerd worden. Voor mij is nieuwsgierigheid naar 

de mens en de samenleving de belangrijkste reden om onderzoek uit te voeren, want dit 

biedt de mogelijkheid om het mens-zijn en de mens in de wereld in vraag te stellen. 
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9. Conclusie 
Dans blijkt universeel aanwezig in de menselijke natuur. Toch kent elke cultuur ook zijn 

eigen specificiteiten, die verbonden zijn met de geschiedenis en tradities van een volk. 

Universele, culturele en individuele eigenschappen bepalen de manier waarop de mens 

naar dans kijkt, dans interpreteert en vorm geeft. Interpretatie van emoties en 

betekenisgeving blijken dus een persoonlijk proces, dat voortdurend in interactie staat met 

de omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat klassiek ballet en hedendaagse dans niet zozeer 

als elkaars tegengestelden moeten gezien worden, maar eerder als twee manieren om 

hetzelfde uit te drukken, dus als gelijk én verschillend. Doordat dans non-verbaal 

communiceerbaar is en aangezien dans mensen een basis van gemeenschappelijkheid 

biedt, heeft dans de potentie om mensen over verschillen heen met elkaar te verbinden. 

Door deze verbondenheid op basis van gelijkheid en verschil, onstaat een vorm van respect 

voor de ander, voor diversiteit als mêmeté en ipséité. Het belangrijkste hierbij is een open 

houding tegenover de ander, waarbij men zichzelf in vraag durft stellen, evenals de grenzen 

en categorieën van het eigen denken.  
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11. Bijlagen 

11.1. Basisformat interviews 

Introductie 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Algemeen 

Voorstelling  

Danser 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Waar bent u geboren? Hoe oud was u toen u begon te dansen? Kunt u mij vertellen wat uw 

eerste ervaring met dans was? Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans 

bezig te zijn? Waarom hebt u ervoor gekozen om bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen/Les ballets C de la B te dansen?  

Sleutelinformant 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Waar bent u geboren? Hoe oud was u toen u begon te dansen? Kunt u mij vertellen wat uw 

eerste ervaring met dans was? Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans 

bezig te zijn? Waarom hebt u ervoor gekozen om bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen/Les Ballets C de la B te dansen/te werken? 

Onderzoeksvraag 1 

Dansstijlen 

Danser 

Welke dansstijlen hebt u ooit gedanst? Wat zijn de grote verschillen tussen de verschillende 

stijlen voor u? 

Sleutelinformant 

Welke stijlen brengen jullie? Wat zijn de verschillen tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans? Wat is het verschil tussen hedendaags ballet en hedendaagse dans? Waar ligt volgens 

u de grens tussen de verschillende stijlen? Is er samenwerking tussen het klassieke en het 

hedendaagse danscircuit? 

Worden dansstijlen soms met elkaar verweven? Bestaan er stukken in één stijl? 
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Onderzoeksvraag 2 

Betekenis van dans  

Danser 

Wat betekent dansen in uw leven? Op welke momenten danst u zoal? Is dansen voor u ook 

een ontspanning? 

Wat betekent het voor u om op een podium te staan en iets voor een publiek te brengen? 

Welke persoonlijke waarde heeft dit voor u? Wat wilt u aan uw publiek meegeven? 

Welke invloed heeft dansen op uw persoonlijk leven? 

Hoe vertelt u iets door middel van ballet/hedendaagse dans? Zijn er bepaalde bewegingen 

die een vaste betekenis hebben? Of krijgen bepaalde bewegingen betekenis door de 

manier waarop ze getoond worden? Hoe kan het publiek die betekenis begrijpen? Heeft 

het publiek een bepaalde voorkennis nodig om die betekenis te kunnen begrijpen? Hoe 

begrijpen ze in het buitenland de betekenis van jullie stukken? Bestaat er volgens u dans 

zonder betekenis? 

Welk stuk dat u ooit danste heeft het meeste indruk op u gemaakt en waarom? Wat is de 

waarde van dans voor u? Vindt u dat iedereen zou moeten dansen? Wat is volgens u de 

maatschappelijke waarde van ballet/dans?  

Sleutelinformant 

Wat betekent dansen in uw leven? Op welke momenten danst u zoal? Is dansen voor u ook 

een ontspanning? Welke invloed heeft dansen op uw persoonlijk leven? Wat is uw 

motivatie om met dans bezig te blijven? 

Wat willen jullie door middel van dans vertellen aan het publiek?  

Staat de betekenis van de stukken vooraf vast of is het aan het publiek om betekenis toe te 

kennen aan wat er op het podium gebeurt? Hebt u een bepaalde voorkennis nodig om de 

betekenis van de stukken te kennen? Bestaat er ballet/dans zonder betekenis?  

Wat is volgens u de maatschappelijke waarde van ballet/dans?  

Uitdrukken van emoties 

Danser 

Wanneer er iets ingrijpends gebeurt in uw persoonlijk leven (hevige emoties, stress, …), zal 

dit zich uiten in de manier waarop u danst of op een podium staat? Welke invloed hebben 

ingrijpende gebeurtenissen volgens u op uw lichaam? Hoe kunt u uw eigen gevoelens in 

overeenstemming brengen met de emoties die u moet uitdrukken op het podium? 

Welke gevoelens krijgt u door te dansen? Heeft het soort dans een invloed op de gevoelens 

die dansen bij u teweeg brengt? 
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Hoe ervaart u het om alleen te dansen of om met anderen samen te dansen? Wat zijn de 

voor- en nadelen van een solo of van met anderen samen te dansen? Heeft de 

aanwezigheid van anderen een invloed op u, wanneer u aan het dansen bent? 

Hoe gaat u bepaalde emoties uitdrukken in dans? Kunt u mij eens vertellen hoe u volgende 

emoties zou uitdrukken: blijheid, verdriet, wanhoop, jaloersheid, verwondering, liefde, … 

Bestaat er volgens u dans zonder emoties? 

Sleutelinformant 

Hoe brengen jullie boodschappen, verhalen en emoties over naar het publiek? Bestaan er 

vaste afspraken over hoe iets gecommuniceerd of uitgedrukt wordt? Zijn er bepaalde 

gebaren of uitdrukkingen die een vaste betekenis hebben? 

Dansproducties  

Danser 

Kunt u mij iets over uw rol in … vertellen? Hoe vertelt u aan uw publiek ‘wie’ u bent en ‘wat’ 

u te vertellen hebt? Wat is het belangrijkste waarop u moet letten bij het dansen van deze 

rol? Welke waarde heeft dit stuk voor u? Welke maatschappelijke waarde heeft het stuk 

volgens u? 

Sleutelinformant 

Kunt u mij iets vertellen over …? Waarover gaat het stuk? Hoe wordt het verhaal gebracht? 

Wat zijn opvallende kenmerken van het stuk? Welke waarde heeft dit stuk voor u? Welke 

maatschappelijke waarde heeft het stuk volgens u (wat wilt u het publiek meegeven, 

waarom wordt het nog steeds gedanst)? 

Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen beide stukken?  

Onderzoeksvraag 3 

Dans: traditie of vernieuwing  

Danser 

Is ballet/hedendaagse dans volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden? Welke 

tradities zijn er? Welke vernieuwingen zijn er?  

Welke waarden en normen kent het klassiek ballet/de hedendaagse dans? Worden die ook 

doorgegeven?  

Sleutelinformant 

Is ballet/hedendaagse dans volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden? Welke 

tradities worden er in ballet/hedendaagse dans doorgegeven? Welke vernieuwingen zijn 

er?  

Welke waarden en normen kent het klassiek ballet/de hedendaagse dans? Worden die ook 

doorgegeven?  
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Onderzoeksvraag 4 

Universeel of cultuurspecifiek  

Danser 

Wordt er overal in de wereld aan ballet/hedendaagse dans gedaan? Ziet 

ballet/hedendaagse dans er overal hetzelfde uit of zijn er grote verschillen tussen de 

verschillende landen? Is ballet/dans volgens u een universele taal? Of is elke dans een taal 

die aan een bepaalde cultuur gebonden is?  

Sleutelinformant 

Wordt er overal in de wereld aan ballet/hedendaagse dans gedaan? Zijn er grote verschillen 

tussen de verschillende landen? Is ballet/dans volgens u een universele taal? Of is elke dans 

een taal die aan een bepaalde cultuur gebonden is?  

Choreografie en de andere kunsten  

Danser 

Wat is jullie inbreng bij het tot stand komen van een dans of bij het instuderen van een 

stuk? Wie bepaalt er hoe jullie moeten dansen? Waar halen mensen hun inspiratie om te 

dansen? 

Sleutelinformant 

Wie maakt de choreografieën? Kan iedereen zijn/haar inbreng doen? Hoe kiezen jullie 

welke dansers welke rol zullen dansen en wie met wie moet dansen? Worden de dansen 

gemaakt op bestaande muziek of omgekeerd? Wordt er ook soms gedanst zonder muziek? 

Wat is de betekenis van muziek voor het dansen? 

Waarover kan ballet/hedendaagse dans gaan? Welke onderwerpen of thema’s kunnen er 

aan bod komen? Waar haalt men inspiratie? 

Zijn er soms stukken waarin ballet/hedendaagse dans verweven wordt met andere kunsten 

(muziek, drama, mime, visuele kunsten, film, …)? Zijn er stukken waarin er enkel dans 

voorkomt of is elk stuk automatisch verweven met de andere kunsten? Hebben deze 

‘andere’ kunsten een invloed op de betekenis van de dans?  

Onderzoeksvraag 5 

Communicatie  

Danser 

Is het gemakkelijk om met dansers van andere landen samen te werken, van elkaar te leren, 

over ballet/dans te praten? Hoe doen jullie dit? Is er enkel uitwisseling binnen de 

balletwereld/hedendaagse danswereld of hebben jullie ook nauwe contacten met dansers 

uit andere stromingen? Hoe gaan jullie in de balletwereld/hedendaagse danswereld om 

met taalverschillen? Vormen deze een barrière om met dansers van een ander land te 

dansen of lessen te volgen? 
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Sleutelinformant 

Is er in de internationale danswereld heel wat uitwisseling van dansers over de 

verschillende dansgezelschappen heen? Is het gemakkelijk om met dansers van andere 

landen samen te werken, van elkaar te leren, over ballet/dans te praten? Hoe doen jullie 

dit? Is er enkel uitwisseling binnen één dansstijl of hebben jullie ook nauwe contacten met 

dansers uit andere stromingen? Hoe gaan jullie om met taalverschillen? Vormen deze een 

barrière om met dansers van een ander land te dansen of lessen te volgen? 

Onderzoeksvraag 6 

Mensen verbinden 

Danser 

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 

Sleutelinformant 

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 
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11.2. Boomstructuur NVivo 

Onderzoeksvraag 1 

Dansstijlen 

Stijlkenmerken 

Klassiek Ballet 

Neoklassiek 

Modern 

Hedendaagse Dans 

Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

Les Ballets C de la B 

Jazz 

Spaans 

Karakterdans 

Stijloverschrijdende kenmerken → onduidelijke grenzen 

Samenbrengen van stijlen 

Binnen één gezelschap of stuk  

Tussen verschillende gezelschappen 

Onderzoeksvraag 2 

Betekenis van dans  

Persoonlijke betekenis  

Dansen is leven, dansen is meer dan een beroep 

Ontmoeting, verrijking 

Iets voor een publiek brengen 

Graag dansen 

Schoonheid 

Samen dansen 

Zelfexpressie - zingeving 

Ontspanning 

Emoties aanspreken – raken 

Bewegen, bewust zijn van het lichaam 

Ontsnappen 

Maatschappelijke betekenis van dans 

Mensen samen brengen 

Ontspannen - even wegdromen 

Mensen raken - mensen iets meegeven 

Extra dimensie aan het bestaan geven 

Genot 

Omgaan met emoties 

Gelijkwaardig zijn 

Relaties 

Alles even vergeten - tot jezelf komen - jezelf bevrijden 

Omgaan met het lichaam 

Leven - ritme 

Betekenis van bewegingen 
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Vaste betekenis van bewegingen 

Bewegingen krijgen betekenis door manier waarop ze gebracht worden 

Betekenis in producties 

Zwanenmeer 

Betekenis van het stuk 

Persoonlijke betekenis 

Maatschappelijke betekenis 

Holistische betekenis 

Psalmensymfonie  

Betekenis van het stuk 

Persoonlijke betekenis 

Maatschappelijke betekenis 

Holistische betekenis 

Out of context 

Betekenis van het stuk 

Persoonlijke betekenis 

Maatschappelijke betekenis 

Holistische betekenis 

Gardenia 

Betekenis van het stuk 

Persoonlijke betekenis 

Maatschappelijke betekenis 

Holistische betekenis 

Dans zonder betekenis 

Emoties in dans 

Invloed eigen emoties op dansen 

Invloed van dansen op eigen emoties/gevoelens 

Afstemmen eigen emoties en emoties in dans 

Aanwezigheid van de ander tijdens het dansen 

Solo  

Groep 

De ander 

Uitdrukken van emoties 

Blijheid 

Verdriet 

Wanhoop  

Liefde 

Jaloersheid 

Verlegenheid 

Zelfzekerheid 

Paniek 

Dans zonder emotie 

Onderzoeksvraag 3 

Traditie en vernieuwing  
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Tradities 

Vernieuwingen 

Waarden en normen 

Voorkennis 

Onderzoeksvraag 4 

Universeel en cultuurspecifiek  

Universeel 

Cultuurspecifiek 

Thema’s, inspiratie 

Relatie tot andere kunsten 

Onderzoeksvraag 5 

Communicatie  

Door middel van het lichaam (dans) 

Taal- en cultuurverschillen 

Onderzoeksvraag 6 

Mensen verbinden 

Gemeenschapsmoment 

Relaties, communiceren 

Expressie en verbinding met andere kunsten 

Genot en emoties 
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11.3. Interviews 

Aki Saito – interview op 26/10/2010 

I’m Emilien-Maria Rosseel. I am a student of educational sciences at Ghent University. For 

my master thesis, I would like to explore whether dance can create bridges between 

people. In my research, I make a comparison between classical ballet and contemporary 

dance, where I mainly focus on the way in which emotions and meaning in dance are 

expressed. I would like to check whether classical ballet and contemporary dance are really 

each other’s opposites or if they are two sides of the same coin. That is why I would like to 

ask you some questions.  

Could you please introduce yourself?  

My name is Aki Saito. I’m Japanese. I’m dancing now as principal dancer in the ‘Koninklijk 

Ballet van Vlaanderen’ in Belgium.  

How old were you when you started dancing?  

I think I was seven, six or seven, but I think it was seven years old.  

Can you tell me what your first experience with dance was?  

My sister was doing ballet, because she had difficulties when she started to walk, when she 

was two or three. So, she was quite ‘en dedans’, she always felt, so, just to walk, to have the 

ability to walk or to use the body easily, she started dancing when she was three and 

actually I went to see her performances and rehearsing. So, I saw it was fun and I saw the 

costumes, because all the girls had tutu’s, so that was the reason that I told my parents that 

I wanted to start dancing.  

What was the reason for you to make dance into your profession?  

It is difficult to say, because it is more than a profession, it is…, it becomes our life, it 

becomes our personal life and profession at the same time, and in my case, people pushed 

me in that way since I was ten years old to focus it much more, so it wasn’t my decision, I 

started as hobby when I was seven and when I was ten years old, people already told me 

that I was talented, so I had to focus it, so before I realized, I had focused to dancing seven 

days a week and I became an adult when I was about twenty, because than you really have 

to make a decision “Is it something that people force me to do or is it something you want 

to do it?” and I decided to do it. So, it is a little bit hard to say for me, because when I was 

twenty, I was already here, working and I had prices in the competition, so I knew I had a 

gift for this, so my choice became quite late, I must say, I think, to decide to become 

performer or dancer. 

And are you happy with your choice to do this professionally?  

Yes, I am very happy, because we have to give so much. Like I said, this is much more than a 

profession. It really stays 24 hours, even if we have a day off, there are a lot of things to do: 

you have to focus it, it gets something to stay in your mind all the time, even when sleeping, 
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even when eating, … It is something that keeps going. So I think it is very important that you 

make a decision that you want to give everything about yourself in this profession. 

Why have you chosen to dance for the Royal Ballet of Flanders?  

I’ve got the first price in a competition in Japan. So, I couldn’t do anymore competitions in 

Japan. They send me to the Prix de Lausanne, which is the most well-known competition for 

the dance world and I’ve got de first price of the scolar received. So my first choice was to go 

to Paris, but in that time the opera only took on French people. So they said it would be 

possible to go, but my life would be very hard, because I want to be the first person. But I 

still wanted to come to Europe, because I like the style of Europe and was a little bit lost, but 

at that time, the director of the ballet school of Antwerp, Royal Ballet School of Antwerp, 

she was a member of the jury and she actually wanted me from the first day of competition. 

So she told me: “Why don’t you come to our school?” and I knew Belgium is a quite unique 

country, because it is small, but it is very close to everywhere and they have the classic and 

the contemporary, a good mix for me. So I decided to come to Antwerp. I studied for three 

years and here I had to look for the company. The director of Royal Ballet of Flanders, It was 

Robert Denvers, he proposed me to join his company as half-soloist. And to enter the 

company as half-soloist, as a student, it was very much a gift, because normally, you start 

from corps de ballet, because you have no experience as a professional dancer, so before I 

decided to go to another company, it was a too good offer, so I took it. And so I came and I 

was really lucky, because I had a lot of chances from the beginning. … And now Kathryn 

Bennetts came, six years ago and the company changed. There are always challenges in this 

company, so at the end I decided to stay.    

What does dancing mean in your life? You already told me “It is more than just my 

profession.” But what does this mean for you exactly? 

I think ballet is life, for me, and to express whatever what I have inside of me and to share 

with people, this is how I think, I describe dancing for me.  

When do you dance, at which moments in your life, do you also dance to relax or at home, 

or only here, in the Ballet of Flanders?  

So, when I met the company, we worked physically, we started doing warming up, we did 

exercises to polish our skills and then we rehearsed every day, six days a week. And till six 

o’clock, after two hours warming up, we focused on the rehearsing. So rehearsing is to 

prepares ourselves for the performances and it is like gymnastics in Olympic people, we 

have just to do it millions, millions of times, to prepare ourselves, because just one 

centimeter difference can make a big accident or very small…, your expression can look very 

different on stage and peculiar, it is difficult, but also an artistic need to express, what could 

be the best way to express ourselves and to tell a story or expression to the audience. So we 

work just physically, but then, of course when we are finished, I still have to make a point 

shoes, because for girls, we use quite small point shoes, and point shoes just come to us like 

shoes, without any ribbons and any elastics, so you have to cut or you have to saw it, like 

how you want, and that takes a lot of time. Or sometimes, what happens, is you read a 

book or you see the DVD’s and so you can do the research at home and when you don’t do 
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it, of course you can relax in the way at home, but I must say, often my mind is still thinking 

about steps or the program, which is coming. So, of course there are moments in my life, I 

forget about the ballet, but a lot of time I’m quite busy whith ballet mentally and physically. 

90% of your time is ballet?  

Yes and also, I think, because we have to be always top shape, because we have 

approximately 80 performances in the year. So, it look something, … you can’t go out or if 

you want to be in a good shape next day for the rehearsals, you can’t eat whatever you 

want or you can’t go out until late evening, so we have to take care of our body, because 

our body is our instrument, I must say. 

Which dance styles have you danced?  

In this company, we do classic, neo-classic and the contemporary. So we do three different 

kind of dance styles.  

And do you exercise these styles or only on performances?  

Our two hours warming-up class is always classic, very classics. And then from, we have that 

depends on which performances you are doing that moment, you rehearse contemporary 

style or neo-classic or classic style. But we have every day classic warming-up.  

Could you explain the major differences between classic, neo-classic and contemporary 

dance? 

Classic has … I would say, there are rules and forms, there is “this is right” and you have to 

correct yourself to be right and to be 100% correct, the classic is, I think, it is almost 

impossible to anybody in the world, so we are just reaching for the perfection. It is like you 

have a white paper and you have a pen and you have to draw a straight line or circle, but it 

has to be perfect, without any help, just for your body, which is almost impossible. So we 

just have to look for the perfect. Neo-classic is based on the classic style, but there is a 

freedom, like arms, like our movement. You can see a lot classic influence, but there …, how 

you say.., there is a freedom of how you express yourself, how program format express 

themselves. And then contemporary is very unique, because there is no style. You can forget 

about what you learn in the classic, you can use also what you learn in the classic, just there 

is no limit, so it is free, there is a lot of freedom in contemporary dance.  

What does it mean for you to dance on a stage and to bring something in front of the 

audience?  

For me, stage is a very special place, it is almost like a magical place for me. I think every 

person, who even never saw ballet, it happens in their life, maybe you read a book, you saw 

a movie, you heard music, any music, it just sometimes what you feel like “Oh, my God, that 

is amazing” and it doesn’t have to be pretty, beautiful music, it can be classic, it can be rock 

or it can be anything, but I think in our life, everybody has this moment like something 

robbed your heart and you feel like so amazed and for me that ‘s… the stage for me, so I try 

to bring that … through myself, to the audience, …who I want to be on stage always. 
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You told me your personal values. But what do you like to transfer to your audience?  

Because dance is art, so I think as personally, but also as team wise to make one evening, 

there is a lot of people involved and I think we are quite aware of where you are standing 

and everybody is working to make this two hours or three hours or twenty minutes 

performance, to make it perfect. So, of course there are composers or choreographers, 

ballet masters, people who are on stage, costume people, lighting people, … everybody is 

working for that one piece of art, every time when you perform. So I think, in the end, where 

everybody is looking for, is to make a perfect performance. 

And by ‘perfect’, you mean some expressions, some emotions, some arts? What exactly do 

you want to transfer? 

Of course technically it should work out everything, costume have to be looking good and it 

should effect every character or every bodyexpression. Lighting cue or stage cue have to be 

perfect. And dancers have to be physically and technically perfect. But then there is of 

course expression, which makes it noble and this makes every person very unique. So I think 

it is more totality, I think it is very difficult to say one subject or to say “that is it”. I think it ‘s 

about the totality of performance and also it is not a movie, so we sometimes do the same 

program many years, there is ‘Impressing the czar’ we have been performing for six years, 

but there is something that always goes different or you try to make different, because we 

are not doing the same things like six years ago, we are polishing every day, so things are 

changing, things are improving and also … of course we don’t have second choice, if there 

goes something wrong on stage, and so we don’t want this to happen, we are focusing, 

because it is not like a movie, you can cut and you can take it again. So, I don’t know, it is 

difficult to say perfect, because it is always changing, but I would to say, maybe to make it 

perfect for that moment for us is very important thing.  

When something happens in your personal life (violent emotions, stress, …), will this have 

an influence on the way you express yourself when you dance on a stage?  

It doesn’t really touch me. Of course sometimes it can be really hard. Like for me, hardest 

time was when my close friend passed away from sickness. And for me that was very hard, 

because that moment professionally en personally and of course I had to focus it, because 

your professional work is different, I can’t have an excuse to the audience or “Oh, I have a 

bad day” or sometimes you can be sick and you don’t feel like you want to feel, but 

sometimes you still have to go on stage. So I think for me it is very important to make myself 

always same level and it takes concentration, but if you concentrate on one thing, my case 

dancing. Of course other things you have to put it on the side, because otherwise your mind 

just becomes chaotic and you can’t concentrate. So, of course many things are happening in 

everyday life, but when I am dancing, I just focus on the dancing.    

What impact do you think major (life)events have on your body?  

Sorry?  

If there happens something, can you feel it on your body, on your muscles, on the way of 

expression emotions? 
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I think our body feels every day different. I think people who do physical things can 

understand really what, sports or it doesn’t matter, even if you think you have every day 

same life, our body is different. We can really feel it, because we do this two hours warming-

up class every morning, so very small, but some days you feel very flexible of your body, 

some days you feel very stiff your body and some days I feel very little pain and I don’t know 

where it comes from or maybe you did another movement, you did a wrong movement are 

you used one muscle so much, so you feel different every day, but we try to make in this two 

hours class same level, so that you can fix your body. There is an impact, but you have to 

listen to your body and you have to do your best for that day.  

Is it difficult to dance, for example joyfully, if you're in a sad mood?  

In a way I don’t know. I have of course sometimes difficulties, but like I’m said, when you 

focus so much to one thing, you just can put other feelings on the side. So yes and a no, but I 

think, for me, I didn’t have so much problems. 

What impact does dance/ballet have on your personal life?  

It is a great feeling, because I believe when I feel something extraordinary in my life, like I 

said, it can be a book, it can be a movie or music, it makes me so special feeling, really they 

robbed my heart and I feel amazing, but and there I’m really thankful that I have actually 

the possibility to have the audience feel also that way. Maybe people don’t feel it, but some 

people might feel it and I have a possibility to make this happen on stage and I hope I can do 

it and I hope I’m doing that. So that’s a really nice feeling and also when I am dancing, I 

sometimes really feel emotionally … who do you say … not passionate, but … even when I’m 

dancing sad part, it isn’t joy, but … I don’t know how you say that feeling, it just drops 

hearts … I don’t know … 

Happiness?  

I don’t know … I don’t know if I can find a correct English word. Like a keeps saying, when 

something robbed your heart, astonished, yes, maybe astonished, I don’t know, that’s the 

feeling I sometimes feels when I am dancing, yes and that is really impressed.  

Has the kind of dance, ballet or neo-classical ballet or contemporary dance, an influence on 

the feelings you experience when you are dancing?  

For me, style, it doesn’t really matter. There is a very clear difference in every dance style, 

but when you are dancing, I don’t feel the difference. It is the style which is different, but 

you have to focus as much as possible. And your body moves in different ways, so your 

artistic side doesn’t really change. I have to give as much focus and effort. So, it is more 

style that differs, but it doesn’t change for me, whatever I do.  

How do you experience dancing on your own in comparison to dancing with others?  

It is really different, because of course if you are a sitting audience, you can really see if 

they, if there is a big stage and there is only one person, you have to fill space, but you have 

of course the freedom, because you have your own space. When you are dancing with other 
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people, it depends on the part you are dancing, it can be you have to be in a real group, it 

doesn’t matter the artistic things you really have, you focus to be together, because what 

important is, is what is brought on stage, what the choreographer wants on stage. So, we 

have to be aware of each other, we have to feel each other’s energies and timings. So, how 

we put energy is very different when we do solo or ensemble and depends which character 

you part of it, because sometimes it can happens that there is fifty dancers around you, but 

you are doing the solo, than you have another kind of energy, because you have the 

awareness you are different of the others. But if you are together with fifty people doing 

exactly the same things, it is nothing about you, it is more important if you are together 

with everybody. 

Does the presence of the other have an impact on you when you are dancing?  

Yes, because like some ballet, because I am a principal, sometimes I’m like princess from 

everybody or you are asking help from other people, sometimes there is a specific story, so I 

have to be aware of it and also another thing is, as principal I want to be always aware of 

where I am and which kind of role I’m part of it.  

Is there a difference if you dance with this person or with another person? Is it different? 

Yes, it is different. I think ballet is very international. Classic ballet, every country has same 

steps, but it depends if you have a French style or Russian style or … We’re doing the same 

things, but there is a different style. So, it depends on where you learn or where you study. 

Style can be different and of course personal things can be different, everybody has different 

physics, so, some people are tall, some people are short, some people are very good in the 

fast movements, some people are more academic, some people can be very good music. 

Everybody has very unique things, so, when we work together, it is not about the step we 

have to talk a lot, but we have to discuss certainly how we want to do it, even just eye 

contact or handgrips or where you put your foot, but everything changes sometimes, 

because of the sizes or expression. So, it is very different, it depends who you are with. 

How do you express certain emotions in dance?  

Yes, in a classic way, there is a very specific sign. It is like storytelling, because we don’t 

speak. There is like a word ‘queen’ or ‘I love somebody’, ‘I am sad’ or ‘you have to do it’. 

There are mimes, hand mimes, mimes. So, we use that a lot in a classical ballet. And 

contemporary, so like I said, there is no style, no rules, so that depends on what the 

choreographer wants, but words are not the only way to express your feelings. Sometimes 

when you work with you face of how your body moves, you can already tell this person is 

happy or sad or angry. Yes, it can just be a walk, it can be a step, it can be how you walk, it 

can be how you put your step, it can be the choreography. When you are very sad, you don’t 

move happily, so the choreographer can make steps to express sadness or joy or whatever. 

So, in the classic there are mimes, certain mimes, specific for words. 

Can you tell me how you might express for example following emotions in ballet: joy. 

It helps a lot music, because when the choreographer makes ballet, of course there is a 

reason to use that music, so already when you hear music, you can hear it is passionate or 



102 
 

happy music or if it is very sad music. Then choreographer gives you a step and that also 

tells a lot, so than it is your artistic part, you still have to do a step as perfect as possible, but 

the way you use your arms, the way you look, the way you put your arms or head even or 

how you use the music. We try to make it as clear as possible to express joy or sadness or 

other feelings. 

And what differences are there in performing sadness or joy, in for example the way you 

use your arms or your head? Are there specific motions that you use? 

Like, for example, when you act something, like let’s say something like that person is 

hesitating or very shy, so then you don’t make that person look confidently. You always 

have to look hesitated, with hesitation. This already gives a lot of physical react, when you 

see it. And when you are, let’s say, may be you are queen or king, a very confident person, 

than you really have to stand confident and that already makes a big difference. And often 

when it is happy steps, happy character, then often used very energetic, very fast music with 

a lot of jumps or steps and of course you can smile, you can just enjoy de music, because 

that looks already like a happy person. And let’s say when you are really sad, sometimes 

what we use is, you do a step on the music, but just a fraction late, not really too late, but a 

very little bit late. So you can feel it, that person’s heart is very heavy. So all those things can 

show a lot of emotion. Even when you give a hand to somebody: “give me the hand”, you 

can give it in a confident way or you just can give him very gently, so you can show that 

person is a very gentle person or you can grasp that’s persons arms, than it looks very 

aggressive. So all this things can make a big difference  

Do you think there is dance or ballet without emotions?  

Yes, there is. This exists, yes. And I think that is also very interesting. It is not only the 

storytelling is the ballet. There is sometimes ballet only focusing on the technical things or 

there is no specific story, like Balanchine made some ballets where there is no story. We just 

danced last year, its called ‘theme and variations’: there is no prince, there is no princess, no 

evil person. It is just beautiful music with a beautiful step. But still when I see this, it is still 

really beautiful, because he uses ballet as … I mean it is just a pretty ballet and also music is 

really beautiful, so when we dance, there is no story in your mind, but you can just express 

music in the steps. And when I dance it, I enjoy it much like other styles and I still find it 

really beautiful. And there is something like a piece from William Forsythe, in the middle 

somewhat is elevated and that’s is more like modern, contemporary, neoclassic, because he 

use very classic basic, but he exaggerated everything. And it is not classic music, it is more 

like a noise, but it is really pure technical things about your body, but still you reach about 

the limit of your body and you can put little personality: how you move and how you put 

your steps in the music. And there is no story, there is no music, more different kind of 

noises, but still I find it is challenging for us to go to maximum and it is still joy to dance and 

watch. So I think, if there is so much possibility in dance, and I think every piece I see is very 

interesting.  

You told me there is no story in the dances, but is there no emotion in the pieces?  
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It happens that they ask ‘don’t put emotion’, so it can also happen. But even you put no 

emotions, how you express your artistic side, it gives not emotions, but it gives artistic 

feelings. And you don’t have to look angry or you don’t have to look boring. You just focus it 

and you just express your steps and whatever you have to do. So, that can be also possible 

without emotion. 

How do you tell a story by dancing ballet?  

To the audience, I think? …  

How do you tell them something.  

If there is a story, there is a step. ... There is a music they can hear and of course there is a 

mime and there is a character. If we say sleeping beauty, there is a king and queen, there is 

a fairy, there is bad fairy, there is princess Aurora, there is a prince. So, I think, it ‘s most of 

the time they see it, because of costume, because of how they enter on stage. Audience can 

see quite well who is which character and then there are the steps to the music that the 

choreographer made, which makes it more clear. And also it depends on how you express 

yourself, this makes a difference.  

Are there certain movements that have a specific meaning? Are there also movements 

which receive a specific meaning through the way in which they are expressed?  

I think every choreographer makes it, it is like ‘why you make this step … because of that’, 

but mime is more international common language, but other movements, it depends on the 

choreographers, it is not like international common language. It is more a choreographer’s 

personal language.  

Is a specific prior knowledge required of the public in order to be able to understand the 

sense of the performance?  

You don’t need to understand. You can just enjoy what you are watching, because it  

depends on what they want as audience. May be they don’t need details, because they may-

be just want to enjoy what they see, but of course if you know, you can enjoy even more. 

Something like you can see museum and you can see beautiful paintings or beautiful statues 

or contemporary art. You can just enjoy, but may be other people want to know the history 

of painting or may be ‘why this contemporary art’ or ‘who made it’ or ‘when they made it’, 

maybe if there is influence from that or that or may be all the paintings: ‘what’s the 

meaning of this little animal’ or … All these things depend on what they want. So if you want 

to know, maybe you can see in different view. But of course you can enjoy without knowing 

it, it depends on what do you want, I think. 

Could you imagine dance without a meaning?  

I think everybody put, when you do something, you try to focus something or you try to 

meaning of a life. So, it also depends personally. But I try to decide what I want to do or how 

I want to do it on stage. 

Do you think that everyone can understand the meaning of the performance you bring? 
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No, I don’t think so. Some, like famous ‘Sleeping beauty’, ‘Swan lake’, … everybody knows 

the story. But there is some ballet, even when we dance, we don’t know what the 

choreographer wants. But it is still very joyful to dance. And like we were performing 

‘Impressing the czar’, all the people who come to see, they got lost, because they didn’t 

understand anything, but I think it was that what choreographer wanted, get lost. That is 

also another way to enjoy, because it is nice thing of art: there is no limit, there is no rules. 

You can make it like classic, but you can make it like completely contemporary dance, like 

you have no idea what’s going on stage. Maybe it’s about movements, maybe about 

physical, maybe it is about emotions. Some piece you really have no idea what is it, but I 

think still you can enjoy, because the end some people like it, some people don’t like it, but it 

is not everybody have to like the same things, so that is the freedom I think.  

Is it important that you have a certain knowledge of the ballet in order to understand the 

meaning of the dances?  

I think classical ballet, it does help you to follow the story if you know it, yes.  

How is it possible to understand the meaning of dance in the rest of the world?   

Sometimes, what our company gives, it is like information day, so that audience can come. 

And we explain, before we do the performances, we explain them ‘this is the meaning of 

queen’ or ‘this is the meaning of beauty’. So we always try to explain them as much as 

possible. And also of course we have books we sell before performances. Those also explain 

the history or the background of the choreographer or the pieces. So, we are trying to give 

so much as information, but maybe for the audience, I have no idea how much people know. 

So, I think we try to give, but we don’t know how much they want. Some people are coming 

to see our everyday class or rehearsal, so some people actually can see which kind of work 

we are doing physically. Because when you’re sitting in the audience they look pretty and it 

looks easy, we trying, but that’s not actually true, so many people actually enjoy to see our 

classes, warming-up classes, so then you see how much physical work we have to do. So if 

audiences are willing, we are happy to give all the information, because we want to have a 

contact with audience. 

You told me there are many countries where ballet is danced. But ballet, does it exist in the 

entire world?  

Maybe not entire, if you go somewhere, I don’t know if is there, like South-Africa has it, but I 

don’t know if Congo has it. But I think almost, yes, the big majority of the world has classic 

ballet. But if you think dance, not classical ballet, dance, I think that every nation must have 

it, because I think dance is human nature. It is amazing, like singing, dancing and religion, I 

think any character has is in history, very different, but it is almost like human nature. When 

there is a character, there is dance, there is singing, there is religion. So, if you categorize 

classical ballet, maybe not every country, but I must say almost every country and if you 

categorize dance, I belief every country. And I think … I cannot say 100% of course, but I 

think everybody, when you are young, when you are happy, you can start dance or you can 

start sing, you will do it whatever, because I think it is just human nature. 
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Are there big differences between the various countries?  

Yes, I think some countries are more into art, some countries are a little bit less into art or 

some countries likes very classical art, some people likes contemporary art. There is a 

difference, because I think that makes also a historical background, that makes also 

different. But in the way I think artist is always everywhere in the world. And I think there 

are maybe different colors, but there is also … how do you say … art is very international. So 

there must be a color of every nation, but at the end, art is so international thing, we also 

exchange information, so it is an universal thing, I think.   

Are there differences in classical ballet between the various countries?  

Yes, there are several styles, like Russian style or French style or British style. There is a 

difference, but again, dancers, we move a lot, like I came from Japan or these company has 

more than ten nationalities. So it depends where you go, basic is same, it is just the way you 

do it is different, so we learn it very quickly and we try to be in that color of the company, 

more country than company, I think. 

Is it easy to work with dancers from different countries all together, to share things, to 

learn from each other and to learn about ballet/dance?  

Yes, for us it is so normal to be in an international community. So, we are so used to do, I 

think nobody really has problems. 

Could you explain how it is possible to exchange things?  

We most of the time speak English to each other in this company, because this is the most 

common language for us. But of course, maybe you go to France, maybe people speak more 

French, that is possible, but I think, generally every classical company in the world, people 

speaks English or you have to be able to speak English to communicate to each other and I 

think there aren’t very much problems. 

Is the exchange limited to the ballet world or are there close contacts with dancers from 

other movements, such as the contemporary dance?  

I think there is not so much contact between. We still go and see the contemporary dance, 

but we are not performing together or we are not working together. So, it is dance category, 

but it is not we working together. Sometimes it can happen there is a possibility to program 

something, but this is not happening at this moment in our company now. But I still going to 

performances from Sidi Larbi or Wim Vandekeybus and I like very much, so I see as very 

interesting performances, but we are not working together, we are not in the same building, 

so there is no connection to each other and I cannot say how they are working, but for the 

classic company like us, the step names, we use French names, like ‘pas  de chat’ or ‘tendu’ 

or the movements are in French and that is a common language, so that is why we haven’t 

much problems in contact each other, as I have said. 

Do you think the contemporary dancers have an influence on you and you have an 

influence on them? 
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Because we do contemporary dance, we have to be open-minded, because I think almost 

every artist is willing to have experiences, different kind of experiences. I think it happens 

classical dancer could stay on the classic dancer, but these days it is really impossible you 

are  asked to do many contemporary pieces too. So, sometimes you just to have forget what 

you learn from classic ballet, because sometimes we have to do something opposites. So for 

us, yeah, it is very difficult to say, we are classical ballet company, but we do different kind 

of styles, so there is not much really different. But I think, maybe you are contemporary 

dancer and never had a classic education, it is impossible to become a classic dancer, 

because classic ballet dancer, you have to start quite young and you have to work every day, 

because our technique is very specific. So, there is a possibility for the classic dancer to 

becomes a contemporary dancer. If you say one day, I much like contemporary, it is 

possible, but somebody who have contemporary dancer cannot be classical ballet dancer, 

that is impossible.  

Do you think ballet or dance is an universal language?  

Ballet, yes, because, as I said, it is a different style, but there is a basic style and common 

language of steps. And dance, there are so many different styles. If you make a category of 

dance, like tap dance or jazz dance or not only contemporary dance. So, I think it is 

universal, because every nation has it, but if it is common, I think that is different thing. 

Do you think that each dance is connected to a particular culture?  

I think it depends ‘where’ en ‘how’. What I can say is, where there is character, there is 

always dance, but it doesn’t mean that every nation has same character, so I think that’s 

different. Maybe classic ballet is more different, because it started from Italy and it went 

through history and there is more maybe common character. 

Do language differences form barriers to dancers from another country to dance or to 

follow lessons?  

This is why most of the time in our company, we speak English, because that is the common 

language and I think many ballet company use it. And steps are in French, so I think that 

give not so much problems. 

Do you think ballet is tradition or renewal or both of them?  

I think it is both. There is a traditional part, which is exist long time, like Russian ballet, but 

then we still make new pieces, so I think it is both. 

What values and standards are represented in the classical ballet? Are there particular 

values that are specific for ballet? 

I find it bit difficult, because than you can ask same thing like what is the value of singing or 

what is the value of having good meal. Because we can just eat only the necessary things, 

without any taste, but I think people still enjoy maybe really good food. You don’t need 

alcohol, but people still like to drink wine. So, why you sing, there are so many singers in the 

world. We actually don’t need it. There are so many things we don’t need it in this world, 
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but people want it and people enjoy. Because I think, to enjoy something is also human 

nature. And something it goes so polished, I think people appreciate it. I think when you see 

Olympics, why there are Olympics? But people are so crazy about Olympics, you know these 

sport players have 4 years worked for it, sometimes so much and you want to see it. You 

don’t want it even tape it, you want to see it that moment if happening. Why there is 

football? We don’t need football, but there are still people likes to see football. Actually so 

many things in the world we can do without, but people want it and when you see it, people 

appreciate so much, because people are good in it and polish themselves and they can bring 

something that other people can’t bring. And I think that is just extraordinary and I think 

ballet is, different styles, but it is the same thing. 

Do you have an input in the dances you are performing? Or is it the choreographer who 

says you have to dance that and that or can you have an input yourself?  

Sometimes yes and sometimes no, because it depends on the choreographer. He says 

exactly what he wants and you have to express through yourself what he wants, but then 

there is some part … to say: “Ok, I want do this, but you can choose your arms” or you can 

decide … He can give you the freedom. And also it is possible, it depends on which kind of 

skills you have, they may even change the steps, it depends on the person, who is a quite 

interesting work which choreographers, who much you can input, how much the 

choreographer wants it, because they want. This is a choreographer collaboration work. 

Where do people get their inspiration to make choreographies?  

I never did a choreograph and I don’t think I’ll be ever choreographer. So I have no idea 

where that’s comes from. 

Can you tell me something about your role in the Swan Lake?  

I’m a princess. There is an evil character, Rothbard. He put a spell on me. So I am actually 

human princess, but I became swan and I only can be human in the evening. I am together 

with many swans. They are protecting me and I am the swan queen. And then, prince comes 

and he sees me and he falls in love with me. And she is telling him that to break this spell, 

there is only true love. So he says ‘I love you’ and he announces it. In the second act there is 

a part where he has to decide who he is going to marry. So he is actually waiting for me, but 

then Rothbard … There are several version of swan lake, some people says he brings his 

daughter, some people says he bring somebody, any way, he brings some body and that 

person looks just like the white swan, her name is Odette and black swan is Odille. And 

Odille just looks like Odette. So the prince gets confused. He thought it was Odette, so he 

says “I go marry”. So actually he announces his love to Odille. So, then he realizess that he 

did a mistake. So the spell is going to stay forever. And then last act, prince goes to the lake 

and he fight for love to Rothbard. And then there is another version. All the swans going 

against to Rothbard and kill him and the prince and princess Odette lives happy after. This is 

a very happy end, but there is some version in another company, it can happen if they both 

die, because the spell didn’t go and when they die, they got free from spell and they live 

happy in heaven. So there is a very different kind of version, but what I’m doing is the 

Odette and Odille. So, in the second act, I am the swan queen, really sad and I meet prince 
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and I fall in love. But then, in the third act, I have to seduce prince, because I am pretending 

like I am Odette. So I have to pretend like I am somebody else, but in the same time I have to 

show like I am an evil person, who is seducing prince. But then in the last act, I am 

heartbroken, I am frustrated that prince comes and at the end he decides to fight with 

Rothbard.  

You have to dance the role of Odette and Odille? 

Yes, I have to dance two quite opposite characters. 

And is it difficult to dance these opposite characters? 

Yes, because I have to make it very clear to the audience that I am a different person. But in 

the same time, especially Odille is pretending, so there is some part that I have to pretend 

that I am swan, but of course I cannot be swan, so I have to act with steps, quiet a lot. And 

that is also very difficult ballet technically, so it is a really hard ballet, yeah. 

How do you tell your audience "who" you are and what you have to tell them?  

Already the costumes are very different. Because as Odette, I have a white tutu, so that you 

can see I am a with swan. As Odille, I have very similar costume, but everything is black. So 

audience can see I’m a different person. And there are like steps or arms, I do exactly same 

step, but in a very different expression. So it is more how you look, how you present yourself, 

I try to make it different. 

What is the most important you have to look for when you dance your role in the story?  

I think it is totality: your technique, your look, your expression and how you dance with 

music, how you connect with other people. I think it is the totality.  

What value has the Swan Lake for you?  

For me, I cannot really say which part or ballet I like most, because I enjoy every piece I 

dance. So I cannot say this is the why, because I like a lot Swan Lake, because you can see it 

like very simple human things, there is an evil, there is a good, there is a love which is after 

all this years, we live so many years, human, there is always love. Love is since we are born 

and then there was an evil and there was a good and this fight almost never ends, so that is 

what we can bring to the audience and of course, it is just so beautiful when you see it. So I 

think people can enjoy a lot, pure beauty and big drama, what is happening on stage 

What do you think that is the social value of the Swan Lake, because it has been performed 

for centuries? 

I think it is like painting or statue, it is something very old, but people still want to see it or 

classic music. It is not something like you hear once and you say I don’t want to hear it 

anymore. People still love it to hear Tsjaikowski, Mozart or Bach. You hear it once or twice, 

but if it is so beautiful, if you like it, you want to hear it again. And it is nice if it happening 

on that moment, because even when we perform so many times, that performance is only 

once and you are there or not. I’m saying something extraordinary can’t be destroyed.   
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Would you like to tell me which performance you ever danced, made a great impression on 

you and why it was so?  

Personally, I like a lot Giselle. It is a classical ballet. It is a story about a girl, very naïve, 

young country girl. She met a man and she was falling in love. She finds out he was actually 

a prince. He was just hiding who he was and he was enjoying countryside life. So she was 

completely heartbroken and she also finds out that he goes to marry somebody. Because 

she was so pure, she got so heartbroken, she dies. But then in the second act she becomes a 

ghost. But at the end, she forgives him. She dies because of him, but she forgives him. And I 

find this such a beautiful ballet and I really, really love it to dance. Because I think everybody 

has this feeling, being in love, being crazy to somebody, but then, of course it hasn’t need to 

happen, it isn’t nice, but sometimes it happens if you are heartbroken. But I think you 

cannot be angry to somebody forever. I think forgiveness is such a strong feeling in our live. 

And love is also very strong. I think this two is such a strongest feeling in our nature life, it 

can win anything. I really belief if you put all the things, being jealous, anger, love, hate, 

anything put it in one box and if you really shake it, you really find the strongest feeling is to 

love somebody. So I think all ballets, even new ballets, many times the theme is love. 

Because I really belief it is the theme which is the strongest and it is human nature. And it 

was such a beautiful ballet, because I give somebody life in two hours. Like I start, I’m really 

young, I was like 14-16 years old, because everybody knows that feeling, you get so in love 

with somebody, when you see that person and your heart shakes and you don’t know what 

to do. But then at the end of the second act, of course she didn’t get old, but my feeling is 

almost like I’m not human, but something, you know, like Mother Theresa, you just forgive 

somebody and let him go. And I like this so much, because it took me a lot. To do this ballet, 

when I do this ballet, there was too much emotion, I was really crying all day, because it was 

extraordinary, but I like this very much, because I think this is something everybody is 

looking for in our lives, actually.   

You told me already that dancing is life for you. Do you have the meaning that everyone 

should have to dance?  

I think, yes. You don’t have to be professional, but it is really a joy to dance. You can forget 

yourself, if you don’t want nobody see you, you close the curtain and knocking the door. You 

can just feel music or you just can feel body. I think it is because even little child can enjoy 

and do it, it is really fun and it doesn’t have to be fun, you can just express happy music, sad 

music, romantic music. I like it a lot dancing on music, because you not hearing music, you 

experiencing music, it is almost like your instrument and I think it is a great feeling. And also 

it is an nice way to feel your body, because maybe some people want to use more these, 

some people wants to use more that or arms or feet. Everybody has a different kind of 

feeling in your body. I have seen a very interesting program some years ago. The old people, 

who almost cannot move anymore in a wheelchair, they hear music and they teach them 

how to dance and it was really amazing, because they can move a very little part, but they 

enjoy. Just to be aware of your own body, it can be really fun. So, I think yes, people have to 

try it. 



110 
 

Could you explain your vision about the possibility of dance to connect people with each 

other? 

I think everybody, not should, but I would be very happy if everybody can come, because 

there is a very different style of dance. So, maybe some people like it more classic, some 

people like it more contemporary, maybe some people like it both, but if you don’t see it, 

you never know what it is. And maybe if you see it, maybe you might enjoy or maybe if you 

don’t understand, maybe you can talk to each other which part you liked or which part how 

you understood or you can always use it like communication. You can also simply connect 

yourself with the music, connect yourself with your artistic point of view or you can just 

simply enjoy the peoples movements. Not only to each other, but to yourself, you can 

connect with so many things, because you can hear the music, you can see if something is 

going on the stage and you can feel our expression. You can really use your tools of your 

body, to sense it and you can still talk about it. So, I think it is interesting, but if you never 

see it, it is very big difference if you see it on TV and if you see in life. Or already the 

theatres, sometimes it can be very modern theater, sometimes it can be opera house, that is 

very beautiful and historical. So, all this things can be very big difference, so I think this is 

quiet enjoyable for everybody, yes. 

I thank you very much for this interview.  
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Wim Vanlessen – interview op 09/11/2010 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Ik ben Wim Vanlessen. Ik ben principal danser hier, bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 

Waar bent u geboren?  

Ik ben geboren in Neerpelt, in Limburg. 

Hoe oud was u toen u begon te dansen?  

Ik ben eigenlijk begonnen met gymnastiek op zeer jonge leeftijd, 3-4-jarige leeftijd en dat 

heb ik gedaan tot een jaar of 10. En toen ben ik in contact gekomen met een dansgroep in 

het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt en dat heette ‘Imago Tijl’. Ik ging daar altijd gaan 

kijken en ik vond dat fantastisch hoe die mensen daar allemaal aan het dansen waren op 

het toneel. En toen wilde ik ook dansen. En toen heb ik eigenlijk 1 of 2 jaar amateurballet 

gedaan, maar ja, als jongen sta je daar dan als enige jongen tussen al die meisjes en dan 

heb je zoiets van ‘Hmm…’. Dat is toch niet altijd zo gemakkelijk voor jongens om daaraan te 

beginnen. En die choreografe van die groep ‘Imago Tijl’, dat was een mededanseres met 

Jeanne Brabants. En zij zei tegen mij: ‘Je zou eigenlijk eens auditie moeten doen in de 

Balletschool van Antwerpen’. En zo ben ik er eigenlijk ingerold, in de balletwereld. 

Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans bezig te zijn?  

Ik denk dat je dat eigenlijk al op vrij jonge leeftijd aanvoelt dat je iets wilt doen met je 

lichaam. Ik ben altijd heel fysiek geweest, al van jongs af aan, omdat ik begonnen ben met 

die gymnastiek, was ik eigenlijk heel lenig en soepel voor mijn leeftijd, voor een jongen 

vooral was dat niet logisch. En daardoor ben ik dan in de dans gerold. En een keer hier op de 

balletschool van Antwerpen, is dat een heel logische zaak dat jongens dansen. Dus toen 

werden al die vooroordelen in één keer weggesleept. 

Waarom hebt u ervoor gekozen om bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te dansen? 

Dat is eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Je kan eigenlijk proberen om een 

carrière uit te stippelen, maar dat weet je nooit. Je gaat naar een plaats, eerst en vooral ben 

je al blij dat je werk hebt, als je uit de school komt. En dan verloopt een carrière al naar 

gelang de kansen die je krijgt, het repertoire dat er op dat moment is, de directeur, de 

choreograaf of die met u wilt werken of niet wilt werken. Daar hangen zoveel factoren van 

af. En ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik hier bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen zo 

een beetje op de juiste plaats op het juiste moment was en dat ik ook altijd gedanst heb, 
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wat ik eigenlijk zou willen dansen. Dat wil niet zeggen dat ik nooit weg heb willen gaan en ik 

ga ook regelmatig naar het buitenland, maar ik ben altijd vast gebleven aan het ballet. 

Kan je mij eens vertellen wat dansen voor u betekent in uw leven?  

Dat is als eten en slapen, als eten en drinken, dat maakt deel uit van mij. Als je zegt ‘Ik ben 

Wim Vanlessen’, dan … Sinds ik besef van mijn bestaan, maakt dans deel uit van mijn 

persoon. Dat is heel raar als dat morgen zou gedaan zijn, omdat je daar al zo lang mee 

bezig bent. Iedereen ziet mij ook als ‘den danser’, dat is dus in één woord Wim Vanlessen en 

dans te samen. 

Op welke momenten danst u zoal?  

We hebben natuurlijk altijd de dagelijkse training van 10 tot half 12 en dan hebben we 

meestal repetities tot half 6 en dan stop ik meestal wel met dansen. Maar dan ben je toch 

nog altijd bezig met je lichaam: je laat je masseren of je gaat naar een specifieke training 

voor wanneer je blessures hebt of revalidatie of je doet een yoga voor ontspanning. Dat is 

eigenlijk een soort levenswijze, dans. 

Welke dansstijlen hebt u ooit gedanst?  

Klassiek ballet heb ik gedaan, ik heb modern ballet gedaan, ik heb Spaans gedaan, ik heb 

karakterdans gedaan, tapdans, jazz … Dat zijn zo de stijlen die ik het meest gedaan heb. 

Kan u mij iets vertellen over de verschillen tussen de stijlen? 

Natuurlijk, klassiek ballet is heel zwart-wit, er zijn verschillende feiten die nodig zijn om 

klassiek te kunnen dansen: je hebt een bepaald lichaamsfiguur nodig, je hebt bepaalde 

fysieke kwaliteiten nodig om klassiek ballet te kunnen dansen. Bij Spaanse dans, ik heb dat 

genoten in mijn opleiding, ik vond dat fantastisch, omdat dat meer een beleving is. Bij 

klassiek ballet kan je moeilijk beleven voordat je het onder de knie hebt en het neemt zo’n 

lange tijd vooraleer je het onder de knie hebt. En vooraleer je er van kunt genieten, moet je 

al een hele weg hebben afgelegd. Bij Spaans, vooral in mijn opleiding, gaat het vooral om 

karakter geven, imago geven, aan je uitstraling werken. Ik vond dat wel heel plezant. En 

karakterdans was juist weer hetzelfde: je komt in aanraking met Hongaarse dans, met van 

alle dansen in contact en dan kan je je er ook weer in uitleven. En dan natuurlijk bij moderne 

dans: je hebt Graham, je hebt Lemon. Je hebt zoveel verschillende stijlen van de moderne 

dans. We hebben natuurlijk wel een basis genoten in mijn opleiding, maar het is vooral hier, 

in het Koninklijk Ballet van Vlaanderen dat hier de laatste tijd heel veel Forsythe, Kylian 

gedaan wordt. 

Wat betekent het voor u om op een podium te staan en iets voor een publiek te brengen?  

Eerst en vooral is het telkens het uitdaging. Het blijft iedere keer een uitdaging. En het is ook 

altijd iets van: je toont jezelf naar iemand anders en je hoopt dat daarvan genoten wordt. Je 

hoopt dat die mensen in diezelfde wereld geraken, waar jij in zit en het is het doel om dat te 

bereiken. Als ik bijvoorbeeld een Zwanenmeer dans of ik dans een Alberecht van Giselle, dan 

probeer je jezelf in die wereld te zetten en dan probeer je die rol te vertolken. Dus je moet 
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jezelf zo inwerken en dit zo opwekken en creëren. En je hoopt dat het publiek dat te zien 

krijgt, dat het publiek dat zo aanvoelt, zoals jij dat bedoelt. En dat is gewoon fantastisch, als 

je daarin slaagt, dan geeft dat een heel goed gevoel. 

Welke persoonlijk waarde heeft dit dan voor u?  

Pure voldoening (lachje). Dat is hetgeen waarmee je altijd bezig bent. Dat is zo wat onze 

passie is, maar ook onze ‘goal in life’, een doel, en als je dat bereikt, ja dan voel je 

voldoening. 

Wanneer er iets ingrijpends gebeurt in uw persoonlijk leven, zoals stress, hevige emoties,… 

zal dit zich uiten in de manier waarop u danst of in de manier waarop u op een podium 

staat?  

Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit ook vooral een therapeutische werking heeft. Je kan daar 

zoveel in kwijt. Ik denk, als ik dat niet zou hebben, dan weet ik niet waar ik dat wel zou in 

kwijt kunnen. Ik denk bijvoorbeeld, als je kwaad bent of je komt iets tegen in je leven of je 

ervaart veel druk, al die dingen kan je fysiek uiten door met je lichaam bezig te zijn. En ik 

denk dat dit een heel gezonde manier is. Ik denk, als de helft van de bevolking zich fysiek zou 

bezig houden, dan zou er misschien veel minder miserie zijn, omdat je dan… Stel je voor dat 

je nu heel kwaad bent en je gaat naar de fitness of je neemt je fiets en je begint te fietsen, 

dan heb je die voldoening, want die frustratie is van je weg, omdat je die eruit hebt gefietst. 

En dat heb je ook met dans. Ik kan niet zeggen ‘Ik ben kwaad en ik ga vandaag dus niet 

trainen’. Dat gaat niet, je moet trainen, dat is een soort van opdracht die je hebt naar jezelf 

toe om dat te doen. En daarin verwerk je automatisch al een heel stuk van je emoties. 

Denk je dat zulke gebeurtenissen een invloed hebben op uw lichaam, op hoe uw lichaam 

aanvoelt?  

Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is en dat wordt beter met de jaren. Hoe meer ervaring 

je hebt, hoe beter je je lichaam kent en hoe meer je kan omgaan met de dingen. Ik denk dat 

dat iets is wat heel belangrijk is in onze danscarrière. En dat is moeilijker wanneer je jonger 

bent, omdat je dan je limieten zoekt, je hebt honger naar succes, je hebt honger naar 

slagen, je hebt honger om hogerop te geraken. Je bent daarin gedreven om te pushen om er 

te geraken. Voor mij, dat is mijn ervaring, wanneer je ouder wordt, leer je meer te luisteren 

naar je lichaam: je probeert te pieken op de momenten dat je moet pieken, je probeert te 

werken naar iets toe, niet zomaar te werken om te werken, maar dat krijg je pas wanneer je 

ouder wordt. 

Vindt u het moeilijk om een vrolijke dans te brengen als u triestig bent of omgekeerd of 

maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor u?  

Humm, niet echt, je moet elke emotie kunnen bewerken. Maar soms, wanneer iets je echt 

kwaad maakt en je moet in een melancholische dans, dan kan je zeggen ‘Ok, schluss, ik ga 

eraan beginnen en ik ga nu in die rol zijn’ en dan merk je dat ook. En dat is heel fijn. 

Hoe doet u dat dan precies om uw eigen gevoelens in overeenstemming te brengen met de 

gevoelens die u moet vertolken? 
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Dat is iets wat je moet opwekken. Je moet in een bepaalde toestand geraken, maar daar 

ben je al dagen op voorhand mee bezig, want dat is de kunst met live theater, dat je het 

moet gaan doen op die momenten. Het is niet moeilijk om het te brengen, maar je moet het 

doen op die momenten. En dat is vaker de moeilijkheid. Zelfs bij een auto is het moeilijk om 

te zeggen ‘Ik wil dat je nu start’ en een auto is dan een machine, wij zijn geen machine, het 

menselijk lichaam. Dus om dat zo fijn te doen, om te zeggen ‘Ik wil dat mijn been nu naar 

boven gaat’ en ‘Ik wil dat die emotie nu komt, dat is een training. Naar aanloop van de 

voorstelling ben je daar al mee bezig om dat op een bepaalde manier op te wekken en te 

brengen op het moment dat je moet. 

Kunt u mij ook eens vertellen welke invloed dans of ballet heeft op uw persoonlijk leven? 

Dat heeft natuurlijk een hele grote invloed op mijn persoonlijk leven, omdat je leeft in een 

gezelschap, je spendeert heel veel tijd met je collega’s, professioneel, je ziet elkaar als je 

zwakke momenten hebt, sterke momenten hebt, wanneer je stress hebt. Dat is eigenlijk een 

heel intieme omgang, wat gewone mensen niet ervaren. En dat schept natuurlijk een heel 

erge band met elkaar. En dat is wat de mensen bedoelen met ‘Zij leven in een artistieke 

wereld’. Ik heb een partner, die niet in de balletwereld zit en hij beseft wel dat ballet altijd 

iets is en dat er buiten de uurtjes nog gewerkt wordt, dus dat is hetgeen wat ik bedoel en 

daar kan ik niet rond. Ik kan er wel rond werken, maar daar mag hij niet aankomen. 

Kunt u mij eens vertellen welke gevoelens u krijgt door te dansen?  

Het werkproces is al heel plezant, om er aan te werken en dat je voelt dat je iedere dag een 

progressie maakt. Ik denk dat dat ook zoiets is dat de normale mensen niet beseffen, maar 

wij zijn bezig aan iets waar je iedere dag aan werkt en je voelt dat je vooruit gaat en dat is 

zo’n goed gevoel. Ik weet niet of dat dit in veel beroepen zo is. Hier is het werkproces al heel 

plezant, maar de voorstelling natuurlijk ook. 

Heeft het soort dans een invloed op de gevoelens die u krijgt door te dansen? 

Ik ervaar dat wel anders, ja. Ik vind, als je een klassiek ballet doet, is het toch iets wat 

technisch heel moeilijk is en dat er maar weinigen zijn, die uitverkoren zijn om dat te 

brengen. Dus wanneer je er in slaagt om klassiek ballet te brengen, dan besef je dat je iets 

aan het doen bent dat niet iedereen kan. Modern ballet is veel fysieker op een andere 

manier, meer een eigen gevoel, meer een interpretatie daarvan, hoe dat je een beweging 

brengt. Dat geeft evenveel voldoening, maar op een heel andere manier. Bijvoorbeeld bij 

klassiek ballet heb je ‘Je moet zo springen, je moet 3 keer draaien’ en dat is vastgelegd. En 

als je dat niet doet of je kan dat niet, dan kan je dat stuk ook niet brengen. Dus de stress ligt 

er al om dat stuk te kunnen brengen. En als je dat kan brengen, dan heb je zoiets van ‘Yes, ik 

kan iets, wat niet zomaar iedereen kan. En als je het dan nog op een manier kan brengen 

van ‘Hoe kan ik het brengen’, dan ben je nog een stapje verder. Dus dat heb ik wel bij 

klassiek ballet. Bij modern ballet is het meer van hoe een beweging van binnenuit komt en 

hoe een beweging aanvoelt en hoe je die zelf probeert te interpreteren. Dus het proces is 

heel anders. 

Hoe ervaart u het om alleen te dansen of om met anderen samen te dansen?  
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Ik ben eigenlijk een beetje geprivilegieerd op dit moment, dat ik als principal danser meestal 

solo’s krijg of pas de deux krijg. Ik vind het heel plezant om iets te kunnen laten zien 

waarvoor ik sta. Ik denk als je je kan uiten, als je je kan laten zien van ‘Kijk, ik ben Wim 

Vanlessen en dit is hetgeen waar ik heel mijn leven voor gewerkt heb en dit is voor jullie’. En 

dan kan je maar hopen dat de mensen daar blij mee zijn en tevreden mee zij. Dus dat vind ik 

heel fijn. Maar ik vind het ook heel leuk om met heel de groep op het toneel te staan. Ik 

denk als je zo voelt dat je met heel de compagnie aan een voorstelling bezig bent, dat geeft 

je wel extra push. 

Vindt u dat er voor- of nadelen zijn van een solo te dansen versus in groep dansen?  

Neen, niet echt. Ik denk dat elk zijn mooie en minder mooie momenten heeft. 

Als u pas de deux danst, de partner met wie u danst, heeft die een invloed op hoe u danst 

en op uw samenwerking? 

Ja, ik denk dat dat wel natuurlijk invloed heeft, want elke partner is natuurlijk anders. Je 

hebt mensen waarmee je veel danst en mensen waar je minder veel mee danst en waar je 

nog moet mee beginnen dansen. Dus dat is een heel andere benadering en dat beleef je ook 

anders. Ik heb een vaste partner, waarmee ik eigenlijk al 20-25 jaar mee dans en wij kennen 

elkaar door en door. En wij kunnen zoveel verder gaan, wij kunnen onze grenzen zoveel 

verder leggen, waar andere mensen niet toe geraken, want die geschiedenis is er niet. Wij 

hebben de zelfde grootte, we voelen elkaar heel goed aan, we zijn samen opgegroeid. Dus 

op zich is dit zo’n fantastische ervaring en dat heeft je ook een stapje voor op de koppels die 

juist samengebracht worden. Maar dat geeft natuurlijk ook, wanneer ik met iemand anders 

moet dansen, dan is dat natuurlijk ook weer een verrijking, een andere ervaring en dan 

besef je ook dat je van de andere mensen leert. Dat verschilt wel, maar ik denk wel dat het 

belangrijk is. 

Kunt u mij eens vertellen hoe u bepaalde emoties kunt uitdrukken in dans? Bijvoorbeeld 

blijheid, hoe zou u dat uitdrukken? 

Als je puur in het fysieke zou moeten kijken, blijheid is meestal iets dat gelijk is aan 

opgewektheid, een licht, alles wat licht is, een beetje snelheid. Dat geeft een gevoel van 

blijheid. Triest is meer als je down bent, wanneer je naar de grond toe getrokken wordt. Ik 

denk dat dat de meest typische verschillen zijn van uitdrukking. 

Zijn er dan bepaalde passen of bewegingen die meer typisch zijn voor verdriet of voor 

blijheid? 

Neen, ik denk dat het meer de uitdrukking is. Bij triestheid is het meer het verslagen gevoel: 

het hoofd is meer naar beneden, een klein beetje schuin. Dat is dus meer iets van ‘Ik ben 

lost. Ik ben verwaarloosd. Ik weet niet waar ik ben. Ik voel me ongelukkig.’ Dat is dus meer 

wanneer je die verslagenheid voelt. Bij opgewektheid kijk je op en sta je boven alles en wil je 

de energie loswerken en ik denk dat dit de voornaamste verschillen zijn. Of dat er nu echt 

passen mee gemoeid zijn, dat zou ik niet durven zeggen. 

Jaloersheid, hoe zou u dat uitdrukken? 
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Jaloersheid… In sommige balletten wordt dat misschien soms wel eens uitgedrukt, maar dan 

heb je kans om dat als personage te doen. En een personage wordt gecreëerd gedurende de 

hele avond, dus dat kan je niet in één beweging doen. Dat is een soort houding die je 

aanneemt t.o.v. degene waarop je jaloers zou zijn. Je kijkt hem wel vriendelijk aan, maar 

wanneer hij zich omdraait dan kijk je van zo zou ik ook willen zijn of dat wil ik ook. Dus dat 

kan je wel proberen te projecteren naar het publiek, maar dat is niet in één beweging, dat is 

naarmate het ballet vordert, dat het duidelijk wordt voor het publiek dat je jaloers zijt t.o.v. 

die andere. 

Bestaat er volgens u dans zonder emoties? 

Ik denk het wel. Ik denk dat er stukken zijn die gewoon puur fysiek zijn, maar het is heel 

raar, omdat het dan zo puur fysiek is, wekt dat ook een emotie los. Je kan een beweging 

brengen, waarin je niets van emotie toont, die gewoon een puur strakke beweging is, maar 

doordat het dan zo strak is en zo emotieloos, wekt het weer een emotie los bij mensen, dus 

ik denk dat je altijd wel een soort emotie loswerkt, maar er zijn zeker balletten die puur 

fysiek gebracht worden. 

Hoe vertelt u iets door middel van ballet? Zijn er bepaalde bewegingen die een vaste 

betekenis hebben?  

Ja, natuurlijk. Wanneer je verliefd bent, dan leg je je twee handen op je hart, wanneer je wilt 

trouwen, dan wijs je naar je vingers, wanneer je wilt slapen, leg je je hand naar je 

gedachten, wanneer je aan het denken bent, dan hef je je hand op en tik je op je slaap. Er 

zijn bepaalde bewegingen waarmee je iets kan duidelijk maken. Wij noemen dat het mime 

van de dans en daar zijn regels voor, dat zijn dingen die je aanleert wanneer je bezig bent 

met ballet. 

Zijn er ook bewegingen die betekenis krijgen door de manier waarop ze gedanst worden?  

Ja, dat is hetgeen wat ik daarstraks al een beetje zei. Het is eigenlijk de manier waarop je 

een beweging brengt, maakt ook heel veel duidelijk. Wanneer je een sprong maakt en je 

maakt je licht en opgewekt, dan heeft dat een gevoel van ‘Ah’, opgewektheid. Wanneer je 

een sprong maakt en je legt de nadruk op de landing, wanneer je op de grond komt en 

wanneer je je zwaar maakt, dan krijg je een heel andere gevoelsuitdrukking. 

Hoe denk je dat het publiek die betekenis kan begrijpen?  

Hoh, (lachje) daar sta ik eigenlijk niet bij stil. Wij gaan ervan uit dat het publiek dat 

misschien wel door heeft. Ik heb nooit achteraf aan mensen gevraagd of zij dat juist 

aanvoelen (lachje). Bij ons wordt dat zo aangeleerd en wij gaan daar eigenlijk vanuit dat dat 

zo vanzelfsprekend is dat het publiek dat weet. Maar je hebt het voordeel dat je in een 

ballet twee uren het verhaal probeert uit te leggen. Dus ik denk dat het meestal wel 

duidelijk is. Als we eens zien naar Romeo en Juliette, dan voel je meteen aan hoe de vork in 

de steel zit, dan heb je meteen door van ‘Zo zit het in elkaar’ en ‘Hij is zo’ en ‘Zij is zo’ en ‘Zij 

zijn verliefd’ en dan toch loopt het fataal af. Ik denk dat dat heel duidelijk wordt. Maar hoe 

het publiek dat te weten komt? Dat is moeilijk te zeggen. 
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Heeft het publiek een bepaalde voorkennis nodig om het stuk meer te kunnen begrijpen?  

Bij sommige balletten wel. Ik denk dat het bij sommige balletten heel duidelijk is. Romeo en 

Juliette, ik denk dat de meeste mensen dat verhaal wel kennen. En ook het Zwanenmeer, 

denk ik dat de meeste mensen wel een klein beetje besef hebben waarover dat gaat. Maar 

als je naar balletten gaat, waarmee het grote publiek niet echt bekend is, dan denk ik wel 

dat het belangrijk is dat je de inleiding leest en dat je weet wat de grote lijnen zijn van het 

ballet, want dat gaat je wel helpen. 

Bestaat er volgens u dans zonder betekenis? Dans die dus zonder betekenis gebracht en 

gechoreografeerd wordt? 

Ik denk niet dat een choreograaf iets gaat brengen zonder een achtergrond, maar of dat 

naar het publiek zo moet overkomen, denk ik niet dat dit noodzakelijk is. Ik denk dat een 

choreograaf altijd wel choreografeert met een bepaald doel of gevoel dat hij heeft. Maar ik 

denk dat er ook wel balletten gechoreografeerd worden van ‘Kijk dat is het’, maar dat het 

verhaal erachter niet gekend is. 

Als jullie naar het buitenland gaan op tournee, kunnen ze daar de betekenis van jullie 

stukken begrijpen? 

Ja, dat is natuurlijk wel het voordeel. Op dat vlak is dans universeel. Dat is het leuke eraan: 

als je nu hier danst of je danst morgen in China of in Japan of Amerika, het is overal 

hetzelfde. 

Wordt er overal in de wereld aan ballet gedaan?  

Ik denk niet overal. Maar ik denk wel dat dans in het algemeen deel uitmaakt van de 

mensheid. 

Ziet ballet er overal hetzelfde uit of zijn er grote verschillen tussen landen?  

Je hebt verschillende stijlen, maar ik denk dat de klassieke, klassiek ballet, een universele 

taal is. 

Is er in de internationale balletwereld heel wat uitwisselingen van dansers over de 

verschillende dansgezelschappen heen?  

Ja en dat is het leuke aan deze danswereld, vind ik, daar is geen grens. Daar is geen grens. 

Iedereen is geïnteresseerd in ballet en zoekt zijn weg in de balletwereld. En daarom is het 

voor ons dikwijls zo moeilijk om te begrijpen hoe de politiek nu momenteel in elkaar zit, 

soms zie je dan hier een land. Voor ons is dat onbegrijpelijk. Er zitten hier zoveel 

nationaliteiten samen en wij spreken allemaal dezelfde taal, bij wijze van spreken, terwijl wij 

uit elke hoek van de wereld komen en dan denk je van ‘Oh God, eigenlijk zijn wij zo 

bevoorrecht om in deze wereld te leven’. Terwijl anderen alleen maar ruzie maken over 

‘Waar is mijn grens’ en ‘Waar is uw grens’ en ‘Ik vind dat ge zo moet praten’ terwijl ‘Ik vind 

dat je zo moet praten’. 

Hoe doen jullie dat dan om met elkaar te praten? 
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Als danser leer je gewoon Engels en leer je gewoon Frans. Dit zijn gewoon twee talen die je 

spreekt. 

Zijn er bij jullie enkel uitwisselingen binnen de balletwereld of zijn er ook uitwisselingen 

met dansers uit andere stromingen, zoals de hedendaagse dans, de karakterdans of 

Spaanse dans, zoals u die opgenoemd hebt?  

Momenteel, wij zijn een heel breed gezelschap, in die zin, wij brengen klassieke dans, als 

moderne dans, als hedendaagse dans. Dus de dansers die hier aangenomen worden, 

moeten in elk aspect goed zijn. Je moet zowel klassiek kunnen dansen, je moet hedendaags 

kunnen dansen, je moet modern kunnen dansen en kan je dat niet, dan zal je ook niet 

aangenomen worden. En dat is aan de ene kant moeilijk, maar aan de andere kant is dat 

ook ons voordeel als gezelschap, dat wij zoveel verschillende dansvormen aankunnen. 

Is ballet/dans volgens u dan een universele taal?  

Zeker. 

Maar is dans ook niet een taal die aan een bepaalde cultuur gebonden is?  

Ik denk dat we nu in een maatschappij zitten, waar cultuur veel belangrijker is dan de 

meeste mensen denken, omdat de meeste mensen alles hebben. De meeste mensen kunnen 

alles krijgen en zijn bezig met ‘Wat willen we nog meer in het leven?’ Ik denk dat het heel 

belangrijk is dat mensen ook cultuur meekrijgen om bepaalde dingen te kunnen plaatsen in 

hun leven en daar wordt soms misschien iets te gemakkelijk overheen gegaan. Als mensen 

denken ‘Cultuur, neen dat is niet nodig’ of ‘Moeten we daar zoveel geld aan geven?’ Ik denk 

dat cultuur heel belangrijk is voor de educatie van uw kinderen en zelfs volwassenen. 

Mensen die nog nooit naar een theater zijn geweest, er zijn er veel, en daar staan we 

eigenlijk nooit bij stil. 

Is ballet volgens u eerder traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Ik hou van alles. Ik vind, je moet traditie in eer houden. Ik vind wanneer je een heel 

traditioneel stuk danst, dan moet je vereerd zijn dat je de traditie kan verder zetten. Ik vind 

het fantastisch om hedendaagse dingen te doen die momenteel gebracht worden en ik vind 

het ook belangrijk om experimentele dingen te doen. 

Kan u mij iets vertellen over welke tradities er in het ballet zijn? 

Als ik over een traditioneel ballet spreek, dan spreek ik meestal over een Petipa-ballet, een 

Balanchine. Dat zijn voor mij balletten, die in de geschiedenis gebracht zijn, die door alle 

grote dansers gebracht worden. Wanneer er hier een Balanchinedanser komt en jij wordt 

gekozen om die rol te dansen in dat stuk, dan kan je alleen maar vereerd zijn om in de 

voetsporen te treden van die of die grote danser, die dat in het verleden gedanst heeft. En 

voor mij persoonlijk is dat zo’n fijn gevoel. Wanneer hier een hedendaags choreograaf 

binnenkomt en die zegt ‘Ik wil met u werken’, dat geeft ook een enorme voldoening, maar 

dan op een heel andere manier. Dus ik denk dat al die drie vormen, dat dat belangrijk is. 

Welke waarden en normen kent het klassiek ballet?  
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Fysiek is dat heel streng. In klassiek ballet, daar is geen middenweg: een vijfde positie is een 

vijfde positie, een pirouette is een pirouette en je kan dat of niet. Dat is heel hard. Dat is heel 

confronterend naar jezelf toe, omdat als er een choreograaf voor een klassiek ballet komt 

en die zegt ‘Ik wil je 3 pirouetten zien doen en dan loop je naar daar en die sprong zo’ en je 

kan dat niet of je hebt niet genoeg die dingen in de hand, dan is dat heel confronterend voor 

jezelf. Dat heb je niet wanneer je met een choreograaf werkt. Je hoopt dat je op dezelfde 

golflengte zit, waardoor je samen een goed gevoel krijgt, waardoor hij geïnspireerd wordt 

door jou, dus dat is een heel andere beleving. 

Hoe worden die waarden en normen doorgegeven?  

Door ons, door de dansers zelf. Omdat de mensen die ons dat nu aanleren, die hebben die 

stukken gedanst voor ons. En nu dansen wij die. Dus ik denk dat wanneer de volgende 

generatie eraan komt, dat het dan weer aan andere mensen wordt door gegeven. Ik denk 

dat die traditie er moet blijven, maar je moet ze wel op een goede manier kunnen 

doorzetten. 

Wat is jullie inbreng bij het tot stand komen van een dans? Kunnen jullie mee beslissen over 

de passen of worden deze opgelegd door de choreograaf? Wie bepaalt wat? 

Als wij bestaande stukken brengen, dan moeten die gebracht worden op exact dezelfde 

manier, zelfde muzikaliteit. Maar de interpretatie kan wel van je eigen komen, je moet je 

eigen inbreng kunnen brengen. Maar het passenmateriaal moet wel vastliggen. Wanneer je 

een creatie maakt, dan heb jij vrijspel met de choreograaf om te zien hoe je dat wilt 

invullen. 

 Waar halen choreografen hun inspiratie om die stukken te maken? 

Eerst en vooral denk ik dat dat mensen zijn die een heel creatief aspect hebben, die een heel 

creatieve visie hebben, die hebben ook hun stijl van dansen. En ik denk dat zij ook dansers 

uitkiezen, die zij inspirerend vinden voor henzelf. 

Kunt u mij iets vertellen over uw rol in het Zwanenmeer?  

Ik dans de prins in het Zwanenmeer. En de prins is eigenlijk iemand die nobel is. Nobel, hoe 

beeld je dat uit, zonder arrogant te zijn, moet je binnenkomen en moet iedereen beseffen 

dat jij de prins bent en dat is heel moeilijk. Eigenlijk is het heel simpel, maar dikwijls zijn die 

simpele dingen veel gecompliceerder dan ze zijn. Want je mag niet arrogant overkomen, 

maar je moet wel een bepaalde houding aannemen, zodat je laat zien aan het publiek dat jij 

van adel bent en de anderen zijn dat niet. Dat is één iets. Maar ik ben natuurlijk ook degene 

die dan verliefd word op de zwaan en Rothbard ziet en dan trouwt met de verkeerde en dan 

toch samen met de originele wil verder gaan. Dus je maakt daar wel een reeks van emoties 

mee in het ballet, maar je krijgt daar wel de tijd voor.  

Hoe vertelt u het publiek ‘wat’ u hen wilt vertellen in die rol? 

Eerst en vooral heb je het verhaal. Voor ons is er een nieuwe versie gemaakt. Het is 

gecreëerd door Marcia Haydée en wij hebben samen met haar kunnen uitwerken hoe dat 



120 
 

wij die rol zouden willen invullen. En dat is een heel fijn proces geweest, omdat je dan je 

eigen inbreng kan doen. 

Wat hebt u er dan van uzelf kunnen inbrengen? 

Eerst en vooral passenmateriaal. Dingen die ik vond dat er in moesten zitten of dingen die zij 

vond, die op mijn lichaam moesten afgestemd zijn. Daar bouw je dan op, dat is 

beginmateriaal. En dat evolueert dan en dan begin je daar emoties in los te brengen en zo 

maak je dat eigen aan jezelf. 

Wat is het belangrijkste waarop u moet letten bij het dansen van deze rol?  

Eerst en vooral dat je alles goed uitvoert. Zorgen dat je techniek op punt is, zodat van zodra 

de voorstelling begint, dat je daar niet meer moet aan denken. Maar dat is niet van 

vandaag op morgen, maar dat is wel nodig. Je mag niet aan een Zwanenmeer beginnen van 

‘Ik hoop dat het vandaag gaat lukken, maar ik ben daar niet zeker van’. Dat is een lang 

ballet en dat is een moeilijk ballet. Je zou eigenlijk aan het punt moeten zijn dat alles lukt en 

dat je alles onder de knie hebt, dat wanneer je binnenkomt ‘Ja, we gaan eraan beginnen en 

nu breng ik het gewoon’. En dan moet je dat leegmaken, uw gedachtegang, als je het toneel 

op komt, dan ben je uw rol en dan leef je die gewoon. Ik denk dat dat de beste manier is. 

Welke waarde heeft het Zwanenmeer voor u?  

Dat is gewoon één van de grote balletten. Ik denk dat iedereen al van het Zwanenmeer 

gehoord heeft of daarmee in aanraking gekomen is. Het is gewoon één van de klassiekers. 

Welke maatschappelijke waarde heeft het Zwanenmeer volgens u? Is er een bepaalde 

boodschap die dat verhaal aan het publiek wil meegeven? 

Ik denk dat dit misschien niet zozeer het verhaal is, maar ik denk dat het belangrijk is dat 

mensen naar een theater gaan om eerst het fysieke te zien van wat dansers kunnen, maar 

ook luisteren naar de muziek ‘Is dit Tsjaikowski?’ Je zit in een theater, je zit 2 uur op een 

stoel, 2 uren moet je stil zijn. De belevenis van naar een theater te gaan, denk ik dat heel 

belangrijk is. 

Kunt u mij iets vertellen over het stuk dat u ooit danste, dat het meeste indruk op u 

gemaakt heeft?  

Dat is heel moeilijk om er één uit te kiezen. Ik denk dat Giselle één van de stukken is 

geweest, die voor mij heel belangrijk is geweest, omdat dat een heel emotioneel ballet is, 

een beetje een drama. En ik vond dit zo fijn om dit aan te leren en te brengen. Ik was toen 

ook nog op een vrij jonge leeftijd. Dat is zo mooi. En ik heb ervan genoten. En dan spreek ik 

vooral ook over het emotionele van het ballet. En dan heb ik hier een ballet van Balanchine, 

‘Theme and variations’, één van de moeilijkste balletten ter wereld, technisch gezien. Er zijn 

er maar heel weinig die dit ballet aankunnen. En toen ik daarvoor gekozen werd om dat te 

dansen, dan was dat gewoon puur zo’n grote uitdaging. En ik denk dat ik dat op een heel 

goede manier heb uitgevoerd en heb overgebracht. Telkens ik die voorstelling deed, was dat 

gewoon één grote overwinning en dan ga je echt met een goed gevoel naar huis van ‘Yes, ik 
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heb het gedaan’. En dat vond ik heel fijn aan dat ballet. En dan heb je natuurlijk een 

‘Artifact’ van Forsythe, dat ik gewoon fantastisch vind. Daar heb je dan weer meer het puur 

fysieke. Die muziek met die bewegingen op, zo extreem. En dat gevoel heb ik dan bij die 

‘Artifact’. Ja, er zijn eigenlijk verschillende balletten, waar ik zo van die heel goede 

herinneringen aan heb. 

Wat is voor u de waarde van dans?  

Voor mij maakt het deel uit van mijn leven, dus dat is heel, heel belangrijk. 

Vindt u dat iedereen zou moeten dansen of de kans zou moeten krijgen om te dansen?  

Ik denk dat iedereen in aanraking zou moeten komen met dans. In welke vorm, dat vind ik 

minder belangrijk. Maar ik denk wel dat het gezond zou zijn voor de mensen om op één of 

andere manier met dans in aanraking te komen, al is het op zaterdagavond in een disco, 

gewoon alle remmen los en u laten gaan en genieten. Ik denk dat dit zo bevrijdend kan 

werken. 

Wat is volgens u de maatschappelijke waarde van ballet of van dans? 

Ik denk dat het heel belangrijk is om bepaalde factoren, waar de danswereld uit bestaat, om 

die mee te geven aan de maatschappij. Ik denk dat discipline heel belangrijk is, ik denk dat 

fysiek bezig zijn heel belangrijk is, ik denk dat het voor de mentale ontwikkeling ook heel 

belangrijk is. En ik denk gewoon het leven op zich, de levenservaring die je opdoet, dat dat 

ook heel belangrijk is. Dat zijn allemaal factoren die je als danser heel erg meekrijgt. Dus 

voor mij is het heel belangrijk dat dans maatschappelijk bestaat. Maar ik weet niet als je die 

vraag zou stellen aan iemand die niet in de danswereld zit, hoe die daarop zou reageren. 

Maar ik ben zeker voorstander.  

Wat is volgens u de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar te 

verbinden? 

Dat is het leuke natuurlijk eraan, het is een universele taal. Als ik nu hier een demi-plié doe 

of in Spanje of ik doe er één in Londen, het blijft dezelfde plié en dat is meteen herkenbaar, 

want je spreekt dezelfde taal. Als ik die persoon nooit gezien heb en misschien spreken we 

de taal zelfs niet, maar we weten dat we met hetzelfde bezig zijn en dat hij dit goed keurt en 

dat ik dat goed keur. En dat is een heel leuke gewaarwording. 

Dank u wel voor het interview. 
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Alain Honorez – interview op 26/10/2010 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kan u zichzelf eens even voorstellen? 

Jazeker. Ik ben Alain Honorez. Ik ben principal danser bij het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen. Ik dans 15, mijn 16e seizoen nu bij het gezelschap. Ik ben begonnen als corps de 

ballet en zo stilaan gegroeid tot hoofddanser van het gezelschap.  

U bent in België geboren?  

Ik ben in België geboren. Ik ben in Antwerpen naar de balletschool gegaan. Ik heb mijn hele 

secundair onderwijs in de balletschool in Antwerpen, Koninklijke Balletschool, achter de rug. 

En ik ben meteen na mijn 6e jaar, na mijn eindexamen, bij het ballet terecht gekomen. 

Hoe oud was u toen u begon te dansen?  

Ik was 7, 7 als ik begon en dat was meer op een amateurbasis. Dat was één uurtje per week, 

in de Eikenstraat in Antwerpen, om echt uw ritmegevoel en uw bewegingsgevoel verder te 

kunnen ontwikkelen voordat het lager onderwijs van de balletschool begint.  

Kunt u mij vertellen wat uw eerste ervaring met dans was?  

Het is zo lang geleden voor mij. Hetgeen wat ik hoor vertellen, is dat het eigenlijk mijn 

grootouders zijn geweest die mij een klein beetje in die richting hebben geduwd. Als kind al 

en dan spreek ik van 2 jaar à 3 jaar, als er muziek op stond, was ik altijd aan het bewegen, 

aan het dansen. Die hadden dat direct gezien: ‘Die heeft gevoel voor ritme’, ik zat juist op 

het tempo van de muziek. Dus die hebben mij zo een klein beetje in die richting geduwd, 

mag ik niet zeggen, gestuwd. Zij hadden mij gevraagd of ik dat zag zitten om zo’n 

bewegingslessen, bewegingsklassen mee te doen, preballet of iets in die aard. En ik moet 

zeggen, in het begin, zag ik dat niet zo graag. Van hetgeen wat ik mij kan herinneren, had ik 

daar op dat moment geen, ‘k ga niet zeggen geen goede ervaring mee, maar dat was niets 

bijzonders. 

Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans bezig te zijn?  

Het is zo dat er daar een leerkracht les gaf, die ook al les gaf in de Koninklijke Balletschool 

van Antwerpen. En zij heeft dan verteld aan mijn ouders en mijn grootouders dat er echt wel 

talent zat in mij, om het zo uit te drukken. Ze hebben dan gevraagd of ik auditie wilde doen 

voor de balletschool. Dat heb ik dan ook gedaan, maar zeker niet met het idee om later 

professioneel te gaan dansen. Uiteindelijk ben ik door die auditie geraakt en ben ik in de 

balletschool, het lager eerst, terecht gekomen en heb ik mijn twee laatste jaar, dat was op 

het einde van het zesde leerjaar, daar gedanst. Terug auditie moeten doen voor het 
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secundair onderwijs. Dat heb ik dan gedaan en opnieuw erdoor geraakt. En zo is het een 

beetje in een stroomversnelling terecht gekomen en ik ben meer en meer van dat bewegen, 

van dat dansen gaan houden en ik ben er niet meer uitgestapt. 

Waarom hebt u ervoor gekozen om bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te dansen? 

Als ik in de balletschool zat, dan werd dit altijd gezien als een grote eer om op een dag bij 

het Ballet van Vlaanderen te kunnen dansen. Op het eindexamen van de balletschool, komt 

ook de directeur van het gezelschap een kijkje nemen en die kiest de twee of drie beste 

dansers van die klas, diegene die hij of zij ziet zitten om het gezelschap te komen versterken. 

En ik was één van die gelukkige mensen en ik heb die kans met twee handen aangegrepen 

en ik ben daar direct op in gegaan. Ik ben ook iemand … ik hou van Antwerpen, ik hou van 

deze stad. Ik ben ook iemand die altijd fier is geweest op het Ballet van Vlaanderen en ook 

als kind, toen ik op de balletschool zat en ik naar voorstellingen ging gaan kijken, dan was 

dat altijd van ‘Wauw’, iets wat ik meer en meer ook zelf wilde bereiken. En naarmate de 

school vorderde … ik heb nooit echt de behoefte of de intentie gehad om ergens anders te 

gaan dansen. En nu komt er nog eens bij dat met de komst van Kathryn Bennetts, er voor 

ons een heel nieuwe wereld is open gegaan, met nieuw repertoire. Ik besef nu en ik ben nu 

31 jaar oud, dat dit niveau, dat zij heeft binnen gebracht, echt vergelijkbaar is met de top 

van de wereld. En zeker als het op het repertoire aankomt, elk gezelschap zou zo’n 

repertoire bij zich willen hebben. Dus daar ben ik mij heel erg van bewust en daarom mijn 

keuze om zeker en zeker nu op dit moment, nog hier te blijven. 

Wat betekent dansen in uw leven?  

Zoals ik al zei, het gevoel voor ritme dat ik al had toen ik klein was, dat is iets dat je niet kan 

verleren, dat gaat niet weg, dat zit in jou en dat zal altijd zo blijven, dus zolang er muziek 

ergens op staat, komt er iets in mij los en … ’t is moeilijk te omschrijven, hoor, maar dansen 

geeft een gevoel van gelukkig zijn, zo zie ik dat een beetje. En elke vorm van dans dan ook. 

Het is iets dat je wilt uiten, iets dat je wilt doorbrengen of overbrengen naar de andere 

mensen. En er zijn ook andere takken, zangers, ik ben zeker dat zij hetzelfde hebben, dat 

willen zingen en dat willen overbrengen naar het publiek. Dat is iets wat in jou zit en … heel 

moeilijk te omschrijven. 

Dansen is dan ook meer dan uw beroep alleen? 

Zeker weten. Het is een heel zwaar beroep, als we eerlijk zijn, het is een verschrikkelijk 

zwaar beroep en je moet je er 100% insmijten en er ongelofelijk tegenaan vliegen. Maar als 

iets echt een passie is en je voelt dat dit in je zit en ge wilt dit overbrengen, dan gaat ge er 

gewoon voor. En dan denk je daar minder zo hard bij na. En dat is een gewoonte geworden 

en zolang dat die passie, die drive, er bij mij in zit, is het nog geen tijd om te stoppen en mijn 

carrière te beëindigen.  

Danst u ook op andere momenten, zoals thuis in uw vrije tijd? 

Minder. Het is zo, wij hebben vrij lange dagen. Wij beginnen om 10u ’s morgen met een 

dagelijkse balletles om alle spieren los te gooien en oefeningen te doen en het lichaam op 

peil te houden en dit is anderhalf uur voor de dagelijkse repetities pas beginnen. En dan 



124 
 

repeteren we tot ’s avonds half zes, dus dat zijn lange dagen, dat zijn vermoeiende dagen. 

Ook als we ’s avonds nog voorstelling hebben achteraf, we liggen vaak niet in bed voor één 

uur, half twee ’s nachts. Het is fysiek enorm zwaar, dus buitenaf, als we vrije tijd hebben, 

dan gebruik ik die ook om te ontspannen, dus niet om nog verder, nog meer te dansen. 

Welke dansstijlen hebt u ooit gedanst?  

Ik ben begonnen met klassiek ballet uiteraard. De Balletschool van Antwerpen is daar vooral 

op gebaseerd, het klassieke ballet. Je hebt nu ook, in het 5e en 6e leerjaar van het 

middelbaar, dat je ook de richting van hedendaags kan volgen, modernere richting. Toen ik 

op de balletschool zat, was dat nog niet mogelijk. We hadden toen enkel de klassiek 

richting. We kregen uiteraard wel moderne dans en karakterdans en Spaanse dans, maar je 

kon niet echt kiezen op het einde van de school welke richting je echt wou uitgaan. Dus op 

dat vlak ben ik wel een klassiek geschoolde danser, maar nu in het Ballet van Vlaanderen en 

nu, sinds Kathryn Bennetts hier is, meer dan ooit, doen wij een enorme verscheidenheid aan 

stijlen. En dan denk ik niet zozeer aan de postmoderne dans, want dat is nog een stap 

verder. Maar wij doen zowel hedendaagse choreografieën, als zeer klassieke 

choreografieën, neoklassiek, iets een beetje tussenin, er wordt soms op blote voeten 

gedanst, soms op pointes, … Er is een heel grote verscheidenheid aan werk en aan stijlen, 

hier bij ons. 

Wat zijn de grote verschillen tussen de verschillende stijlen? 

Om het heel simpel uit te leggen: het klassieke ballet, zoals de meeste mensen dat kennen, 

waarin de meisjes de tutu aan hebben, de klassieke tutu, op de tippen van het tenen dansen 

op pointes. Dus echt het puur klassieke ballet, zoals we een ‘Sleeping beauty’ kunnen 

brengen of een ‘Zwanenmeer’ kunnen brengen, het puur klassieke. Dan heb je het 

neoklassiek dat ik noem, bijvoorbeeld dan spreek ik over het werk van Wiliam Forsythe, die 

Kathryn bij ons heeft binnen gebracht, waarin de klassieke basis gebruikt wordt om een 

stapje verder te gaan. Dus om een klassieke pose uit zijn context te trekken om die lijnen te 

verlengen, te vergroten, om op een andere manier de ruimte te benutten. Bij wijze van 

spreken het correcte klassieke, klassiek ballet zoals dat vroeger bestond en nu nog altijd het 

geval is, uiteraard zijn de tutu’s weggelaten en krijgen we heel dikwijls een gestroomlijnd 

pak, lycra pak, dat nauwsluitend aan het lichaam aanpast om absoluut alles spieren en alle 

lichaamsdelen goed te kunnen bewonderen. En dan kunnen we nog een stapje verder gaan, 

naar het meer hedendaagse werk, waar ook op blote voeten kan gedanst worden en over de 

grond gerold wordt, iets wat je bij wijze van spreken, in het klassieke ballet nooit zou doen. 

Wat betekent het voor u om op een podium te staan en iets voor een publiek te brengen? 

In eerste instantie doe ik het, omdat ik het zelf graag doe. Het is niet zozeer dat ik dans om 

het publiek te bekoren, maar ik dans, omdat ik zelf graag dans en omdat ik dat met het 

publiek wil delen. Ik denk, en dan spreek ik vooral voor mezelf, om een bepaalde rol te 

dansen, dan zal ik mijn eigen daar zo in smijten en ook emotioneel mijn rol vertolken, dat ik 

denk dat het publiek dat wel apprecieert, want ik heb heel dikwijls goeie reacties en dat 

geeft achteraf uiteraard ook wel een voldoening. Maar in de eerste plaats dans ik, omdat ik 

zelf graag dans. En of het publiek daarmee akkoord is, met wat ik doe, dat is dan de 
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volgende stap. Maar ik zal zeker niet op het toneel komen om het publiek te laten zien wat 

ik wil naar voor brengen. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel? 

Dus in de eerste plaats wat u zelf wilt en voelt bij de dans die u wilt brengen, onafhankelijk 

van het feit of er publiek is of niet? 

Onafhankelijk van wat zij denken of wat zij denken dat het zou moeten zijn, want in de 

eerste plaats is het de danser zelf die moet beslissen wat hij wil laten zien of wat hij wil 

overbrengen naar het publiek.  

Welke persoonlijke waarde heeft dit voor u?  

Hummm … een gevoel van blijdschap of geluk, zou ik zeggen, want wie de dag van vandaag, 

kan nog zeggen dat hij een job heeft, waar hij zo’n passie voor heeft en waar hij zo’n 100% 

achter staat. Ik denk de dag van vandaag, het is heel moeilijk om nog mensen te vinden die 

zo gemotiveerd zijn in datgene wat ze doen. En daarom kan ik mezelf zo ongelofelijk 

gelukkig prijzen. Ik doe dit graag en ik wil dit delen en dat is een ongelofelijk gevoel. 

Wat wilt u aan uw publiek meegeven, door zelf te dansen? 

Ik hoop, maar dat is misschien een beetje een ideaal dat ik nastreef, dat het publiek in de 

zaal, als ze zien dat daar een danser staat, die er ongelofelijk van geniet en die zich 

compleet geeft in zijn rol, dat het publiek ook met een goed gevoel naar huis gaat. En dat 

die ook zien en beseffen van ‘waw, dat is iemand en die gaat er voor en met hart en ziel 

staat hij alles op het toneel naar ons over te brengen’. Ik hoop dat het publiek daar in grote 

mate kan van genieten, zoals ik zelf ook op het toneel kan genieten. 

Wanneer er iets ingrijpends gebeurt in uw persoonlijk leven (hevige emoties, stress, …), zal 

dit zich uiten in de manier waarop u danst of op een podium staat?  

Uiteraard kan dit een grote invloed hebben. Het is alleen zo dat je als artiest de twee 

gescheiden moet kunnen houden. Hoe moeilijk dat dit ook mag zijn, zo even zeggen, als je 

een voorstelling danst, van alles vergeten rondom jou en dan draait het alleen nog om jou 

en om de voorstelling en de dansers die je rondom jou hebt. Dat moet je gewoon kunnen als 

artiest. Je kunt niet, hoewel het wel gebeurt, maar je mag je niet laten beïnvloeden door de 

andere dingen die rondom jou gebeurd zijn. Tenzij natuurlijk dat je een dans hebt met een 

heel speciaal karakter of verhaallijn en je emoties hebt die je moet uitbeelden, waarbij je 

iets van buiten het werk kan inbrengen. Dat kan ook, het kan ook ten goede komen. Maar 

normaal gezien moet je als artiest, de dingen blokkeren en je zo focussen op de rol of het 

ballet dat je aan het dansen bent, dat je al de rest vergeet.   

Welke invloed hebben ingrijpende gebeurtenissen volgens u op uw lichaam?  

Hoe bedoel je? 

Bijvoorbeeld stress of hevige emoties, gaat u dit voelen in uw lichaam en beïnvloedt dit de 

manier waarop u danst of hoe uw lichaam aanvoelt? 
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Ja, dat denk ik wel, maar dan echt weer als je alle dagen traint. Wij trainen alle dagen, 

zaterdag ook en je komt in zo’n routine terecht dat het niet zoiets is als je eenmaal per week 

gaat trainen of tweemaal per week en er gebeurt iets, dat het veel moeilijker is om daarmee 

om te gaan, dan als je alle dagen je zelfde ritme hebt, is het gemakkelijker, denk ik, om het 

van je af te zetten. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar dat neemt niet weg dat er 

inderdaad dingen kunnen gebeuren die heel ingrijpend zijn en die invloed hebben op de 

manier van dansen. En dan is het gewoon aan jou om zoveel mogelijk de twee te kunnen 

gescheiden houden en de dingen proberen van je af te zetten. 

Is het moeilijk om een vrolijke dans te brengen als u triestig bent of omgekeerd?  

Dat is inderdaad, wat ik net zei, dat is inderdaad niet gemakkelijk, maar je bent 

verondersteld, als artiest, dat je dat kan. En als je het kan, dan kan ik zeggen, dan loopt het 

goed. 

En hoe doet u dat dan precies? 

Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Gelukkig heb ik dat zelf raar of zelden 

meegemaakt. Maar er zijn verschillende manieren om je te concentreren vooraleer je op 

toneel gaat. Voor iedereen is dat anders. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om dat te 

proberen doen. Maar als mij dat zou overkomen, denk ik dat ik mij eerder zou afsluiten van 

alles en iedereen en mij concentreren en uiteindelijk realiseren waarom ik vanavond op het 

toneel zou staan en wat ik weer ga doen. 

Hoe kunt u uw eigen gevoelens in overeenstemming brengen met de emoties die u moet 

uitdrukken op het podium? 

Dat hangt ook een beetje af van de dans. Een hele emotionele dans … Ik zal een voorbeeld 

geven. Als je Romeo danst van Romeo en Julia, een jonge man die heel verliefd is en met zijn 

emoties nog geen blijf weet, maar die dan transformeert op het einde van het ballet naar 

zo’n mature man met verdriet om zijn Julia te verliezen, dan denk ik dat je in die rol een hele 

verscheidenheid hebt aan emoties, dan ben ik daar zeker van, dat je in het normale leven 

daar wel iets van kan uitpikken om daarin te steken. 

Welke invloed heeft dansen en dan specifiek ballet op uw persoonlijk leven? 

Het normale antwoord voor een danser zou zijn ‘dansen is mijn leven’. Maar geloof mij, er is 

ook nog een leven buiten het ballet. Welke invloed heeft dit? Kijk, ik doe iets, mijn job, om 

het zo uit te drukken, mijn werk, ontzettend graag en ik sta er nog altijd achter. Ik weet 

waarom ik het doe. Dit zijn allemaal dingen waarover je nadenkt als je jong bent. En als je je 

goed voelt in het ene, is het ook veel gemakkelijker om je goed te voelen in het andere, want 

de twee hangen uiteindelijk samen. Het leven buiten het ballet en het ballet hangen samen 

en als je in één van de twee niet gelukkig bent, dan is het heel moeilijk om goed verder door 

het leven te komen, denk ik. Ik voel me heel goed in het ballet en dat heeft ongetwijfeld een 

invloed op mijn leven buiten het ballet. 

Welke gevoelens krijgt u door te dansen?  
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Dat kan van alles zijn. Dat kan blijdschap zijn, zoals ik daarstraks zei, maar dat kon ook 

triestigheid zijn. Het hangt vooral van de rol af en van de inleving die je er zelf inbrengt. En 

ik denk dat het als artiest heel belangrijk is om een hele verscheidenheid te kunnen 

weergeven. Niet alleen een verscheidenheid aan verschillende stijlen, maar ook een 

verscheidenheid aan emoties. Zo zit een mens uiteindelijk in elkaar, een mens is niet 

geprogrammeerd om alleen maar blij te zijn. We hebben zoveel emoties, die in het dagelijks 

leven door ons heen gaan, die we kwijt moeten. En dat is hetzelfde in het ballet, het hangt 

af van de rol of het verhaal dat je danst. 

Heeft het soort dans (ballet, neoklassiek, hedendaagse, …) invloed op de gevoelens die je 

krijgt tijdens het dansen of die dans bij u los maakt? 

Ik zou zeggen, als we het over de eenvoudigste gevoelens hebben, blijdschap, triest zijn, 

kwaad zijn, al die basiselementen om het zo te zeggen, die vind je heel erg terug in het 

klassieke ballet, in een ‘Sleeping Beauty’, in een ‘Zwanenmeer’, omdat daar veel mime in 

gebruikt wordt, dat kan je daar heel duidelijk in overbrengen. In het neoklassieke ballet 

wordt dat al een heel pak moeilijker, maar dat is ook niet altijd nodig om dat te uiten. Er zijn 

ook werken waarin het absoluut niet vereist is of niet nodig is om echt met een speciaal 

gevoel of een speciale uitdrukking te dansen. Het kan ook alleen maar om de dans gaan en 

echt puur danstechnisch zijn en niet om de emotie die erbij komt. 

En heeft het soort dans dan een invloed op uw eigen emoties tijdens het dansen? 

Uiteraard heeft het invloed. Het één kan niet zonder het ander. Als je een emotie wilt 

teweeg brengen, dat moet die eruit, het moet overgebracht kunnen worden. Dat zal 

uiteraard een invloed hebben op hetgeen wat je op dat moment aan het dansen bent. De 

beweging zelf en uw emotie die je daarin legt, gaan samen. Het één kan niet zonder het 

ander. Tenzij we echt spreken over een stuk waarbij het puur om de techniek gaat en waar 

geen emotie aan te pas komt. Dat kan ook en dat bestaat ook.  

Hoe ervaart u het om alleen te dansen of om met anderen samen te dansen?  

Voor mij persoonlijk, ik zie mezelf zo een klein beetje als een solodanser. Ik voel me heel 

goed als ik alleen kan dansen, als ik de ruimte volledig kan benutten, als het mogelijk is 

natuurlijk, als ik mijn eigen gevoel er kan inbrengen, dan voel ik mij op mijn best. Dat neemt 

niet weg dat we verondersteld zijn in groep te dansen en synchroon te dansen en 

partnerwerk uit te voeren. Als man moet je eigenlijk vaak dansen met een meisje, wat een 

heel andere verantwoordelijkheid is. Ik dans heel graag solo, omdat ik weet dat ik op mezelf 

helemaal kan rekenen en met niets anders of niemand anders rond mij rekening moet 

houden. Het is niet voor iedereen weggelegd om solo te dansen, dus ik ben daarin zeer 

bevooroordeeld, om het zo maar uit te drukken. Ik krijg heel dikwijls de opportuniteit om 

mijn ding te doen. Ik voel me daar ook heel goed bij.  

Hebben de mensen waarmee u danst, zowel degene op afstand als degene waar u 

daadwerkelijk mee samen danst, hebben die een invloed op u wanneer u danst? 

Ik probeer mij in zoverre van het mogelijke ook een beetje af te scheiden van de rest, omdat 

het heel dikwijls gaat om grote concentratie. Het is niet evident om solodanser of principal 
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danser in het gezelschap te zijn. Het heeft een enorme … bevoegdheid mag ik niet zeggen … 

responsabiliteit, die misschien wel makkelijker niet geapprecieerd kan worden door mensen, 

zoals bijvoorbeeld iemand die in het corps de ballet zit, dat weet ik niet. Het is echt niet 

gemakkelijk om solodanser te zijn, want je moet elke avond opnieuw in dat stuk staan, je 

moet dat stuk vertegenwoordigen. Hoewel ik er absoluut 100% van ben overtuigd dat een 

solodanser of een principal danser alleen maar zo goed kan zijn, als dat de groep er rond 

ook zo goed is. Als de groep er rond in mekaar valt of om de één of andere reden niet sterk 

genoeg is, zal de performance van de solodanser of principal ook naar beneden getrokken 

worden. Dus we hebben mekaar wel nodig. Hetzelfde geldt voor de corps de ballet, als de 

principals niet zo goed zijn en de corps de ballet staat hoger, dan valt het stuk ook in duigen, 

want dan is de balans van de choreografie niet helemaal juist. Dus in dat opzicht hebben we 

elkaar echt nodig. Maar het draait hem echt om concentratie. Als ik alleen dans en er staan 

mensen rond of er staat niemand rond, want dat gebeurt ook of er staan mensen in de 

coulissen te kijken, dan probeer ik mij af te scheiden. Je moet je volledig kunnen 

concentreren op hetgeen waarmee je bezig bent en uiteraard in sommige stukken gaat dat 

gemakkelijker dan in andere stukken. En als het lukt, dan voel je jezelf al beter en heb je 

meer zelfvertrouwen dan in andere stukken en dan is dat al een heel pak gemakkelijker om 

dan afstand te nemen. 

U vertelde dat u ook partnerwerk moet doen. De partner waarmee u danst, maakt dat ook 

een verschil voor u of is het voor u gelijk met wie u danst en lukt dit even goed? 

Ik zie mezelf niet als één van de geweldige partners, in die zin, ik ben niet heel erg groot, ik 

ben niet heel erg fors gebouwd, dus je kan mij bijvoorbeeld niet samen zetten met een 

meisje dat een kop groter is, die wat zwaarder gebouwd is, dat gaat gewoon niet. Dus ik 

heb sowieso iemand nodig die kleiner of even groot is als mezelf als zij op de punten staat, 

een goede verhouding, een goede fysieke verhouding. En dan komt het er nog eens op neer 

dat als je samen danst, je ook buiten het samen dansen, een heel goede relatie moet 

hebben. En dat zijn de momenten waarop je ook kan zien dat iets werkt. Als je met een 

partner samenwerkt en je kan mekaar bijvoorbeeld niet uitstaan, dan wordt dat ook 

overgebracht. Hoewel je dat eigenlijk aan de kant zou moeten kunnen schuiven, maar dat is 

niet zo gemakkelijk. Ik heb verschillende mensen al gezien met wie dat absoluut niet ging en 

waarbij de samenwerking zeker geen succes is. En dan zie je anderen, die heel goed met 

elkaar opschieten en dat gaat vanzelf.  

Kunt u mij eens vertellen hoe u bepaalde emoties kunt uitdrukken door middel van dans?  

Als ik terug ga naar dat klassieke verhaal, dan wordt er heel veel mime gebruikt. Er worden 

heel veel manieren gebruikt om met de handen dingen uit te beelden: dood uitbeelden, 

verloving uitbeelden, je kan zien als iemand van koninklijke  afstamming is. Er zijn zoveel 

dingen in gebarentaal, die de mensen in de zaal misschien niet allemaal zullen kennen, maar 

die in het klassieke ballet van groot belang zijn om het verhaal en het stuk te kunnen 

brengen.  

Kunt u mij ook enkele voorbeelden geven van hoe u met uw lichaam bepaalde emoties zou 

uitdrukken, bijvoorbeeld jaloersheid? 
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Jaloersheid met het lichaam … ik zou zeggen een vrij statige pose. Maar als ik dat zou 

moeten uitdrukken, dan zou ik dat eerder doen met de blik van het gezicht. En veel van die 

emoties, zoals jaloersheid, moet je in de eerste plaats iets met de blik in je ogen doen. En 

niet zozeer, zo ervaar ik het toch, met de rest van je lichaam. Als je zegt ‘Ik ben kwaad’, dan 

kan je vuisten maken, je kan op de grond stampen of zoiets, maar in de eerste plaats komt 

er bij mij op dat ik iets zou veranderen in de blik van mijn gezicht. 

En veronderstelt dit dan een bepaald inlevingsvermogen om die emoties ook in uw gezicht 

te kunnen uitdrukken? 

Dat komt vanzelf, hoor. Ik spreek nu weer voor mij persoonlijk, ik ben iemand die mij heel 

erg kan inleven in een personage. Ik vind dit ook heel interessant. Er zijn dansers die dit niet 

graag doen en die puur om het technische aspect graag op het toneel staan. Ik ben graag 

een ander personage op het toneel en ik houd ervan om te zoeken naar manieren om het 

verhaal of om de rol beter te kunnen uitdrukken. Ik vind dit heel interessant en ik speel daar 

ook heel graag mee. Ik heb het geluk dat ze mij ook de vrijheid geven als solodanser om dat 

te kunnen ontwikkelen. Ik vind dit een enorme vrijheid en een enorme meerwaarde voor mij 

als danser om die dingen te kunnen doen. En daarom dat ik zeg dat als ik mij zo verdiep in 

een personage of in een rol, dat het niet moeilijk is voor mij om dingen te vinden, om 

gelaatsuitdrukkingen weer te geven. Ik kan ook inspiratie vinden in heel verschillende 

elementen: dat kunnen films zijn, op straat, ik kan iemand op straat zien stappen op een 

manier waarvan ik denk ‘o ja, dat is wel iets dat ik zou kunnen gebruiken’. Ik steel of ik pik 

een beetje van wat ik rondom mij zie en dan gooi ik dat allemaal in een grote pot en dan 

heb ik een goeie soep. En dat komt daar iets nieuws uit, iets van mezelf, iets dat ik zelf 

gecreëerd heb.  

Bestaat er volgens u dans zonder emoties? 

Jaja, zeker weten, zoals ik daarnet zei, dat neoklassieke. Dans hoeft geen emotie weer te 

geven. Het kan, maar het hoeft niet. In het neoklassieke zou ik dan misschien kunnen 

zeggen dat de emotie in dans niet zozeer uit een gevoel komt, dat je moet uiten. Dat komt 

daar allemaal niet aan te pas. Het neoklassieke is heel puur ballet. Dat kan heel strak ballet 

zijn, maar dat is helemaal anders dan dat je echt je gevoel van kwaad of stress of iets 

anders moet uiten. 

Kunt u dit dan neutraal noemen of is het eerder een eigen emotie die u er kunt inleggen? 

Je kan uiteindelijk in alles gevoel uitdrukken. De muziek op zich is al een vorm van gevoel. En 

als je echt luistert naar muziek en je kan bewegen wat de muziek wil uitdrukken, is dat op 

zich ook al een gevoel, zonder dat je echt met je gezicht moet gaan werken of met een 

speciale uitdrukking moet werken, fysisch gezien. Het is daarom dat ik zeg, in het 

neoklassieke, het zoeken naar andere manieren om een zelfde positie als in het klassiek 

ballet te doen, maar op een andere manier. En dat is dan naar mijn gevoel een manier om 

dat gevoel naar buiten te brengen, zonder dat je iets met je gezicht moet doen. 
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U vertelde al dat u een verhaal kunt brengen door middel van ballet. Hebben bepaalde 

bewegingen dan een vaste betekenis? Of krijgen bepaalde bewegingen betekenis door de 

manier waarop ze getoond worden?  

Het kan allebei. Als we dan terug gaan naar het oude ballet, van vroeger, de 

balletgeschiedenis, waar dat al die klassieke balletten van komen, dan heb ik het over ‘het 

Zwanenmeer’, ‘Giselle’, ‘Romeo en Julia’, uiteraard zijn er bewegingen die een standaard 

betekenis hebben om dingen of een persoon of iets duidelijk over te brengen aan het 

publiek. En in de balletwereld zijn die gebaren heel bekend. Iedereen leert dit op school, 

iedereen weet wat dat wil zeggen of dit zou moeten, ik zal het zo zeggen. Maar je kan ook, 

maar dat hangt een beetje af van het personage dat je op dat moment vertolkt of dat hangt 

ook af van wie dat de choreografie maakt, want er zijn ook balletten van vroeger, neem nu 

‘Giselle’, die de dag van vandaag veel meer in een hedendaags kleedje worden gestoken, 

dat kan. En dan hoef je niet noodzakelijk terug te vallen op alle oudere elementen van de 

gebarentaal, dan kan je er iets nieuws van maken. En waarom niet? Iedereen heeft zijn visie 

op wat hij denkt dat hij moet naar voor brengen. Een beetje hetzelfde als er de dag van 

vandaag remakes worden gemaakt van sommige films, die gewoon in een nieuw jasje 

worden gestoken voor de nieuwe generatie. En dan heb je misschien wel een grotere 

vrijheid om te kunnen experimenteren en om nieuwe dingen te kunnen laten zien om 

eigenlijk hetzelfde verhaal te vertellen. 

Hoe kan het publiek die betekenis van het verhaal begrijpen?  

Ja, dat is niet eenvoudig, denk ik. En het wordt ook niet altijd vermeld in het 

programmaboekje, maar er wordt verondersteld dat … het verhaal, de meeste mensen 

kennen dat. Dus in dat opzicht denk ik niet dat het heel moeilijk is. Als je een ‘Zwanenmeer’ 

brengt, dan weet het publiek dat het over een prins gaat, die een zwaan tegenkomt, die 

daar verliefd op wordt, die dan blijkt betoverd te zijn door de boze tovenaar. Dus in dat 

opzicht is het niet moeilijk, denk ik, om het verhaal te volgen. Maar het is niet de eerste keer 

dat ik hoor van mensen: ‘Al die dingen, wat wil dat eigenlijk zeggen? Al die uitbeeldingen en 

die handen, wat heeft dat voor betekenis?’ Dus ik weet niet hoe we dit naar het publiek 

moeten overbrengen. Misschien moeten zij even huiswerk doen, als zij echt willen weten 

wat het allemaal betekent. Gideon geeft soms van die speciale seminaries voor een 

voorstelling, seminarie noem ik dat, waarbij dat hij het publiek toespreekt vóór de 

voorstelling begint en waarbij hij een beetje meer uitleg geeft over de dansers en het 

verhaal. En dan kunnen de mensen vragen stellen. Er is geen perfectere persoon om uit te 

leggen wat het allemaal wil zeggen. 

Denkt u dat een bepaalde voorkennis van ballet handig is bij het begrijpen van zulke 

werken? 

In eerste instantie, het publiek moet in de zaal zitten om te ontspannen, dat is het 

belangrijkste, de bottomline. Als er mensen zouden zijn die zich meer zouden willen 

verdiepen, dan denk ik dat het een meerwaarde kan bieden om gemakkelijker uw verhaallijn 

te volgen, maar het is niet zo, als je het niet begrijpt, dat je niet kan volgen over wat het 

gaat. 
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 Bestaat er volgens u dans zonder betekenis? 

Ja, niet alle stukken hoeven een verhaal of betekenis te hebben. Er zijn stukken die puur om 

de techniek draaien en dat moet ook kunnen. Zo lang als het publiek houdt van datgene wat 

hij iemand anders op toneel ziet uitvoeren, in welke vorm van dans of beweging dan ook, 

dan denk ik dat het een geslaagde werking is en dat dit alleen maar positief kan zijn. Want 

zoals ik al zei, mensen komen kijken en die willen op een ontspannen manier kijken naar iets 

moois, een ideaalbeeld, wegdromen bij, die willen met een goed gevoel naar huis gaan. 

Maar het is absoluut mogelijk, maar in elk ballet moet je met emotie, moet je met gevoel 

werken, dat is ook iets persoonlijk. Er zijn dansers die technisch hun kwaliteiten laten zien en 

niet zozeer bezig zijn met de invulling van emotie. Voor mij persoonlijk, ik heb dat heel vroeg 

ondervonden, voor mij als persoon vind ik dat heel belangrijk, ook omdat ik voel dat dit één 

van mijn sterkere punten is, acteren in een voorstelling. Dus ik voel dat ik kan acteren. 

Kunnen mensen in het buitenland jullie stukken begrijpen? Hoe komt dit? 

In het buitenland, onze balletwereld is overal hetzelfde. Ballet is ballet en dansen is dansen, 

dus dat is een heel universele taal. In gezelschappen of in het buitenland, zoals in Engeland 

of Parijs, Ballet van Shanghai, Kirov of noem maar op, dat zijn heel grote gezelschappen met 

een heel grote achtergrond van ballet, van heel lang geleden al, dat publiek staat veel 

dichter en is veel meer bekend met heel de vooruitgang van het ballet. Dus in het buitenland 

zal het nog veel gemakkelijker zijn om die dingen te begrijpen, dan in België, want hoe 

spijtig het ook is, in België is er heel weinig balletkennis, om het zo te zeggen. En dat is heel 

spijtig. En het is alleen maar door Kathryn Bennetts, dat zij zo’n verscheidenheid kan 

brengen aan ons en dat wij kunnen zien welke waaier aan verschillende dansstijlen dat er 

bestaat in de danswereld. Want voordien in België, hadden we daar absoluut geen benul 

van. België staat heel bekend voor zijn postmoderne groepen en dan denk ik aan Anna-

Teresa De Keersmaeker, Alain Platel, Wim Vandekeybus en die staan internationaal heel 

hoog aangeschreven en de danswereld kent België door die mensen. Maar die mensen 

weten niet dat datgene wat het ballet doet, misschien even hoogstaand is of op een heel 

andere manier. Mensen in het buitenland weten niet dat gezelschappen alles zouden doen 

om dit repertoire, dat wij nu mogen doen, te kunnen dansen.  

Wordt er volgens u overal in de wereld aan ballet gedaan?  

Aan ballet in de bredere vorm van het woord, absoluut. Dansen is iets wat in vele culturen 

voorkomt, dat uiten van ritme en gevoel, van blijdschap als je danst, dat kom je overal 

tegen, absoluut.  

Ziet ballet er overal hetzelfde uit of zijn er grote verschillen tussen de verschillende landen?  

De basis van klassiek ballet is overal zo’n beetje hetzelfde. Elk land heeft natuurlijk zijn 

inbreng en kan een beetje veranderen, maar de basis is een universele taal, dat is overal 

hetzelfde. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde pose er in een ander land iets anders 

gaat uitzien, maar de grote lijn is identiek. 

Is er in de internationale balletwereld heel wat uitwisseling van dansers over de 

verschillende dansgezelschappen heen?  
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Dat gebeurt. Hier in België gebeurt dit heel weinig, met de grote reden dat er geen centen 

zijn. Wij hebben niet het geld om een grote internationale ster te laten overkomen om dan 

samen een stuk te dansen, spijtig genoeg. Ik persoonlijk, ik ben dan wel in een andere 

situatie, dat ik af en toe, als solodanser, wel internationaal kan gaan, dat gebeurt wel, 

omdat ze daar een groter budget hebben en ik heb het geluk dat ik af en toe de andere kant 

van de wereld kan zien en in andere gezelschappen kan meedansen. 

Is het gemakkelijk om met dansers van andere landen samen te werken, van elkaar te 

leren? 

Ja, absoluut, dansers zijn dansers. Als je dansers op straat ziet, zonder dat je die persoon 

kent, dan zie je dat gewoon als het dansers zijn, je kan dat gewoon zien, de manier waarop 

ze lopen, hun houding,… Je kunt daar niet naast kijken. Het gewone publiek zal dat niet zien, 

maar dansers kunnen dansers gewoon onderscheiden. En zoals ik daarnet zei, de ballettaal 

is universeel. Dus als ik uitgenodigd wordt in Chili bijvoorbeeld en ze dansen daar het 

Zwanenmeer, dan ben ik verondersteld om naar daar te kunnen gaan en daar een 

Zwanenmeer te kunnen dansen. Hoewel de choreografie misschien wel iets anders kan zijn, 

maar de basis is wel hetzelfde. Dus dan moet ik gewoon aanpassen en dan kan ik wel mee.  

Zijn er ook uitwisselingen met dansers uit andere stromingen, zoals de hedendaagse 

stroming?  

Uitwisselingen, neen. Er zou wel eens een samenwerking kunnen zijn, dat wel, ook al voor 

Kathryn Bennetts hier benoemd was. We hebben nog eens samengewerkt met Jan Fabre, 

we hebben toen een Zwanenmeer gemaakt, hij heeft daarvoor ook eigen mensen 

ingebracht en werd er samengewerkt met die dansers, geïntegreerd in heel het werk, dus dit 

is mogelijk, maar op dit moment, met Kathryn, als we spreken over een samenwerking, dan 

brengen we soms stukken waarin ook acteurs meespelen en die komen heel dikwijls binnen 

via Kathryn, zij brengt die mensen binnen, van Duitsland bijvoorbeeld. 

U vertelde reeds dat dans een internationale of universele taal is. Maar zou het kunnen dat 

dans ook een taal is die gebonden is aan een bepaalde cultuur?  

Ja, elke cultuur, elk ras heeft een dans. En als je terugkijkt naar de Aboriginals, bijvoorbeeld, 

of om meer hedendaags te praten, dan kan je kijken naar de dans in bijvoorbeeld Spanje, de 

flamenco. Elk land, of ja, er zijn zoveel verschillende landen en culturen, die met een eigen 

manier van bewegen naar voor komen en dat is gewoon fantastisch om die verschillende 

elementen te zien en om daar ook uit te kunnen leren en om dat ook te kunnen gebruiken, 

als jij ooit iets in dat genre of in die richting zou kunnen gebruiken of kunnen uitbeelden. 

Wat zijn volgens u de universele en de cultuurspecifieke elementen in dans? 

Dat is een moeilijke vraag… Ik kom altijd terug op dat voorbeeld van het Zwanenmeer. We 

hebben een Zwanenmeer met in de derde acte een heel groot bal en de prins is gedwongen 

te trouwen met één van de vier prinsessen, die zich komen voorstellen. En die vier prinsessen 

komen van verschillende landen. En in onze choreografie worden die prinsessen ook 

uitgebeeld met een eigen dans van het land waarvan ze vandaan komen. Dus er is een 

Spaanse prinses en die zet een soort dans met Spaans karakter neer of er is een Russische 
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prinses die een heel Russische dans brengt, een Hongaarse prinses die bijna een echte 

Hongaarse dans brengt. Dan kan je zien hoe al die verscheidenheid aan dansen, 

internationaal, dat dat ook wel van pas kan komen in hetgeen wat wij hier doen. Je weet 

nooit dat er een stuk is of dat er een stuk gebaseerd kan zijn op één van die verschillende 

culturen of diversiteit. Dus het is heel goed je ogen wijd open te houden en om zoveel 

mogelijk te zien van hetgeen wat bestaat. Het is zo ongelofelijk groot, er is zo’n 

verscheidenheid, dat je elke dag bijleert. Zelfs na 15 of 20 jaar professioneel te dansen, leer 

je nog elke dag bij. En dat is ook wat ons jong houdt als danser, je moet kunnen blijven 

evolueren en dingen toevoegen, die ballet blijven, om het interessant te houden voor jezelf 

en voor het publiek.  

Hoe gaan jullie in de balletwereld om met taalverschillen? Hoe wisselen jullie informatie 

uit? 

Wel, het taalverschil is absoluut geen probleem, want dans is dans en het blijft een 

lichaamstaal, niet zozeer een gesproken taal. Nu is het wel zo dat de klassieke vormen, zoals 

wij ze kennen de dag van vandaag, alles is in het Frans, zoals demi-plié, het buigen van de 

benen; assemblé, het samenbrengen van de benen in een sprong. Elke term, elke technische 

moeilijkheid, heeft een Franse betekenis, heeft een Franse naam en dat is gekend over de 

hele wereld, of dat dat nu in Moskou is of in Amerika, die termen, die Franse termen, die 

blijven hetzelfde. Maar dan nog, uiteindelijk is het het uitbeelden met het lichaam, een 

lichaamstaal, die het gemakkelijk maakt om zo’n samenwerking aan te gaan, een 

internationale samenwerking. Moest er bijvoorbeeld een gesproken taalverschil zijn, dan 

kan je het altijd op die manier laten zien. 

Is ballet volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Allebei! Ik denk dat het heel belangrijk is om de traditie of hetgeen waarvan het allemaal 

komt, om dat te behouden. We mogen niet vergeten dat datgene dat er de dag van 

vandaag staat op toneel, zou er nooit geweest zijn als de traditie er niet was. En als die 

traditie zou weggedaan worden, dan zou dans niet meer hetzelfde zijn, dan zou dans er niet 

meer uitzien zoals het eruit ziet. En dan spreek ik zelf over de verschillende vormen in ballet, 

klassiek of hedendaags, je hebt die klassieke basis, die klassieke achtergrond nodig als 

danser om elke stijl in te gaan, die je zelf wilt. Dus denk ik dat het heel belangrijk is om die 

traditie te behouden en daarop vernieuwend te werken. 

Welke waarden en normen kent het klassiek ballet?  

Het klassieke ballet is een taal en die wordt aangeleerd als je in de balletschool zit. Je wordt 

verondersteld als je afgestudeerd bent, dat je het hele gamma van oefeningen en 

bewegingen, en dan spreek ik echt wel van het klassieke ballet, dat je die kent voor je een 

gezelschap binnenkomt. Dus dat heeft absoluut een waarde. Zoals ik daarnet zei, je hebt dat 

nodig om te kunnen verder gaan, welke richting je ook uitgaat. Je kan niet beginnen het 

neoklassieke ballet van Forsythe dansen, van Jiri Kylian dansen, als je de puur klassieke basis 

niet hebt. Dat kan niet. Het zou een beetje hetzelfde zijn als een klein kindje meteen te laten 

lezen, zonder dat die het alfabet kent of als je iemand muziek laat spelen, zonder dat die 

weet welke vinger die voor welke noot moet gebruiken, dat is een beetje hetzelfde, je kan 
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niet neoklassiek gaan dansen, zonder dat je die klassieke basis hebt. Die klassieke basis in zo 

nodig om te doen wat je wilt doen. Alle dagen krijgen we ook een puur klassieke balletles 

om ons in vorm te houden en dan daarna een stijl uit te halen voor de rest van de dag. Die 

klassieke basis hebben we alle dagen nodig om in vorm te blijven, dus deze heeft absoluut 

een zeer grote waarde. 

Wat is jullie inbreng bij het tot stand komen van een dans of bij het instuderen van een 

stuk? Hebben jullie zelf bepaalde inspraak of is dit eerder de choreograaf of de 

balletmeester of wie bepaalt er wat jullie moeten dansen? 

Dat hangt heel erg van choreograaf tot choreograaf af. Naar mijn gevoel, de allerbeste 

samenwerking en het beste resultaat zal voortvloeien uit een hele goede verstandhouding 

tussen danser en choreograaf, waarbij de choreograaf uiteraard de grote richtlijnen geeft, 

waarbij hij de beweging geeft, met een eventuele inspraak of in samenspraak met de danser 

en dat geeft het beste resultaat. Er zijn ook choreografen die absoluut zo niet werken, die 

gewoon hun eigen ding doen van ‘het moet zo en het zal ook zo, want ik wil het zo’ en dat 

kan goed verlopen of dat kan absoluut ook een heel slecht resultaat geven. 

Waar halen mensen hun inspiratie om te dansen? Waar halen choreografen hun inspiratie 

om dansen te maken? 

Dat is een beetje anders voor iedereen. Ik heb dat daarjuist ook gezegd, voor mij, ik kan 

inspiratie halen uit het leven, uit een film, zelfs uit een tekenfilm. Voor mij kan een 

animatiefilm heel duidelijk zijn voor hoe een bepaalde expressie, een uitdrukking in het 

gezicht getekend wordt. En dit heeft mij al heel veel geholpen om een rol te dansen, het is 

heel duidelijk, die tekenaar kan heel goed neerzetten wat er bedoeld wordt met de 

uitdrukking, voor mij is dat een hele verrijking, het is een plezier om zulke dingen te kunnen 

overnemen. Stijlen houden niet op en dat geeft mij absoluut een heel grote visie, ik kan hier 

heel veel uitpikken en inspirerend uit werken en ik veronderstel dat dit voor choreografen 

ook zo is. Andere dansers kunnen ook heel inspirerend zijn, het draait niet allemaal om 

jaloezie, zoals dat vaak aan de buitenwereld wordt uitgeschenen. Ik kan heel gemakkelijk 

naar een andere danser kijken en daar de goeie dingen uitpikken, zonder bekritiserend te 

zijn of jaloers te zijn als die iets goeds heeft gedaan. En dat is denk ik heel belangrijk om 

jezelf te kunnen verrijken. 

Kunt u mij iets vertellen over uw rol in het Zwanenmeer?  

Rothbard (lachje), ja, dat kan ik zeker. Het is een rol die mij heel nauw aan het hart ligt. 

Marcia Haydée heeft deze versie van het Zwanenmeer voor dit gezelschap 

gechoreografeerd. En voor mij was dit eigenlijk de eerste grote rol, die speciaal voor mij 

gecreëerd is in het klassiek ballet. Ik heb al verschillende klassieke rollen gedanst, ik heb als 

prins gedanst, als Carabosse, die ook een slechte rol is, maar die Rothbard is de eerste rol 

geweest, die voor mij in het klassiek ballet gechoreografeerd is en die ligt mij dus heel nauw 

aan het hart en ik hoop dat ik die nog vele jaren zal kunnen blijven dansen.  

Wat vindt u zo speciaal aan die rol? 
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Het is een beetje een buitenbeentje in heel het ballet. Het is een rol die heel afhankelijk is 

van het stuk, vooreerst qua stijl. Ik zie mezelf niet zo als een puur klassieke danser. Ik zoek 

graag een vorm, iets wat de rest niet doet om iets anders naar voor te brengen. En deze rol 

was een ongelofelijke gelegenheid om dit te doen. Ik heb zo’n vrijheid gekregen van Marcia, 

zo’n ongelofelijke verstandhouding, om op zoek te gaan naar een personage, waarvan zij 

mij enkele richtpunten heeft gegeven. Zij heeft mij gezegd van ‘Kijk, ik zie die rol op deze en 

deze manier. Hoe denk jij daarover?’ We hebben daar veel over gepraat, we hebben 

bewegingen uitgeprobeerd en zij heeft dan gezegd ‘Ja, dat is goed wat je doet’ of ‘Neen, die 

beweging of die richting, dat is meer voor een ander ballet’. En zo zijn wij tot een resultaat 

gekomen van een hele speciale rol, die heel verschillend is qua stijl, als de rest van de groep. 

En dat heeft voor mij een soort meerwaarde, ja, het is geweldig. 

Hoe vertelt u aan uw publiek ‘wie’ u bent en ‘wat’ u te vertellen hebt?  

Wie ik ben, dan komen we weer terug op één van je vorige vragen. Een Zwanenmeer, ik kan 

me niet voorstellen dat er iemand naar een Zwanenmeer komt kijken zonder dat die weet 

dat Rothbard, dat personage, dat hij een slechte tovenaar is, dat zou je gewoon moeten 

weten. Nu, elke versie van een klassiek ballet kan een klein beetje verscheiden zijn, kan een 

beetje anders zijn. En Marcia heeft ook gekozen om er iets anders van te maken, want die 

rol van Rothbard, in veel versies van het Zwanenmeer is dat een heel statische rol. Het is een 

boze tovenaar, die gewoon opkomt met een grote cape en die een beetje staat te zwieren 

en te doen en dat is het bij wijze van spreken. Het personage is er, maar de rol is eigenlijk 

absoluut niet belangrijk. Marcia is ook iemand die zich heel erg verdiept in het verhaal en zij 

zegt ‘Als Rothbard niet bestond, zou er geen Zwanenmeer zijn’ en daar heeft ze absoluut 

gelijk in. Want hij is uiteindelijk degene die de vloek heeft uitgesproken over al die meisjes 

en ze tot zwanen heeft omgetoverd. Als Rothbard dat niet had gedaan, waren er geen 

zwanen geweest, dus in dat opzicht heeft zij 100% gelijk. En daarom heeft zij gezegd van 

‘Kijk, die rol moet uitgebreid worden en moet op eenzelfde niveau komen te staan als de 

twee hoofddansers, de prins en de zwaan, en dit natuurlijk ten voordele van mij (lachje). 

Wat is het belangrijkste waarop u moet letten bij het dansen van deze rol?  

Voor mij is het heel belangrijk om niet terug te vallen in iets wat ik voordien al neergezet 

heb. Vier of vijf jaar geleden hadden we de première van Sleeping Beauty en dan had 

Marcia mij gecast als Carabosse. Carabosse is de slechte fee, die een vloek uitspreekt over 

prinses Aurora, die zich zal prikken aan het spinnenwiel en zal sterven. Dat is ook een rol die 

mij enorm dierbaar is geweest en waarmee ik ook succes heb gehad. Met die rol heb ik de 

smaak van het dansen van een karakterrol te pakken gekregen. En voor mij was het de hele 

grote uitdaging om in het Zwanenmeer niet de rol van Carabosse neer te zetten. En dat was 

heel moeilijk, want de twee programma’s waren gepland heel dicht bij elkaar. Wij hebben 

de laatste keer Sleeping Beauty gedanst in oktober 2008 en in januari van 2009, dus nog 

geen 3 maanden later, moest ons Zwanenmeer er zijn. Dus het was heel moeilijk om van één 

rol afstand te doen en mij dan te kunnen verdiepen in de andere rol. Dus voor mij was het 

van groot belang om niet terug in hetzelfde patroon te vervallen, maar om nieuwe gebaren 

te kunnen ontdekken en andere manieren om met mijn armen te werken. In de rol van 

Carabosse was ik, laat maar zeggen, een vrouw, terwijl die rol door een man gedanst wordt 
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en in die andere rol ben ik echt een man, dus dat is een andere manier om met de handen, 

de armen, het postuur van het lichaam om te gaan. Ik heb daar echt naar gezocht en dit 

uitgediept en ik hoop dat ik daar in geslaagd ben om niet twee keer hetzelfde personage 

neer te zetten. 

Welke waarde heeft het Zwanenmeer voor u?  

Voor mij persoonlijk is die rol van Rothbard de waarde. Als je als danser een rol kan dansen, 

waarin je je 100% goed voelt en je voelt dat ook direct aan de reactie van het publiek, dan is 

dat alleen maar positief en dan kan je daar alleen maar verder in gaan. Dus de waarde van 

het Zwanenmeer, ik zie mezelf echt niet als klassieke danser, dus als Marcia mij had gekozen 

om de prins te dansen, dan had ik waarschijnlijk gezegd ‘Sorry, ik zie het niet zitten’. Ik heb 

geen behoefte om prins te zijn. En dan denk ik nog maar eens: ‘Gelukkig dat ik met Marcia 

een goede verstandhouding heb. En ik ben zeker, als zij mij gecast had voor prins en ik zou 

gezegd hebben ‘Neen’, dat zij zou zeggen ‘Ik begrijp dat’. Terwijl de andere choreografen 

dat niet zouden doen. Dus ik ben eigenlijk een beetje bevooroordeeld en ik besef dat maar al 

te goed, maar ik denk dat zo een rol ook wel een meerwaarde geeft aan het stuk. Een 

uitbreiding van zo’n rol, en dat hoor je aan het applaus van het publiek, dat is iets wat het 

publiek smaakt, een buitenbeentje, iets speciaals. Ik voel me er goed bij en het publiek denk 

ik ook, dus dat is geweldig. 

Wat denkt u dat de maatschappelijke waarde is van het Zwanenmeer, want het is een stuk 

dat al honderden jaren bestaat?  

We zien heel duidelijk, als we met het Zwanenmeer naar buiten komen, in de opera van 

Antwerpen, zijn de zalen uitverkocht. Dus het is een ballet dat zal blijven bestaan. Iedereen 

kent de muziek, iedereen kent de grote lijnen waarover het gaat, de kleine meisjes dromen 

van met een tutu op het toneel te staan en de zwaan te kunnen dansen. Het is een soort 

ideaalbeeld, dus dat is iets wat niet snel zal verdwijnen. En vandaar het grote verschil als we 

de meer hedendaagse werken brengen, dat het gebeurt dat de zalen niet altijd vol zitten, 

spijtig genoeg, omdat mensen liever komen kijken naar iets dat ze van naam kennen, zoals 

het Zwanenmeer ook in Moskou speelt en een Zwanenmeer is klassiek ballet, dus de mensen 

kennen dat. Dat is gewoon jammer, want we hebben verscheidene andere stukken van een 

heel hoog niveau, topniveau, waarvan de mensen gewoon afgeschrikt worden, omdat ze de 

naam niet kennen of de componist niet kennen, dat is wat jammer. 

Een voorbeeld van een moderner werk, was de Psalmensymfonie van Jiri Kylian. Hoe danste 

u daar in?  

Het is heel moeilijk voor mij om daar veel over te praten, hoewel het een prachtig ballet is 

en ik dat zelf heel graag heb gedanst. Dat zijn 8 koppels die dat dansen. Er is niet echt een 

verscheidenheid. Je hebt 4 koppels, die een kleine pas de deux uitvoeren, terwijl de andere 4 

koppels er meer zijn om de groep te versterken. Het is dus een balletwerk met 8 koppels op 

muziek van Stravinsky, gespeeld door een live orkest en er is ook een live koor aanwezig. Het 

was een prachtig stuk van een half uurtje. Maar ik kan er bijlange niet zoveel over vertellen 

als over een Zwanenmeer, het is geen speciale rol. Ik heb het heel graag gedanst en het 
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heeft zeker bijgedragen aan mijn carrière, maar niet als het niveau van mijn rol in het 

Zwanenmeer. 

Kunt u mij vertellen waarover de Psalmensymfonie gaat? Of is het eerder om de 

bewegingen te doen? 

Het is echt al een heel eindje geleden dat we dat stuk hebben gedanst en ik ben bang dat ik 

iets zou zeggen dat ik niet meer zeker weet of dat fout is, dus ik wil daar liever niet te veel 

op ingaan. Maar als ik mij niet vergis, zat er niet echt iets achter en was het puur een 

danstechnisch stuk, wel met prachtige muziek en met dat koor daarbij, je kreeg gewoon 

kippenvel als je op het toneel stond. Het was heel grootse muziek en kerkelijk, dat wel, maar 

daar zat niet echt iets achter of ik moet me heel hard vergissen. 

Zou u mij iets kunnen vertellen over de maatschappelijke waarde van zo’n stuk als de 

Psalmensymfonie? 

Ik zou zeggen dat je dat het best aan Gideon kunt vragen. Heel moeilijk… Het enige wat ik 

nog wel weet, is dat het een stuk was dat heel veel succes heeft gekend. Het was een triple 

build, zoals wij dat noemen, van een Stravinsky avond en de Psalmensymfonie was het 

laatste deel van de avond en heel duidelijk het favoriete ballet van vele mensen. Maar 

maatschappelijk, ik durf daar echt niet op antwoorden. 

Kunt u mij vertellen wat de grote gelijkenissen en verschillen zijn tussen het Zwanenmeer 

en de Psalmensymfonie?  

De gelijkenis aan bewegingstaal in de breedste vorm van het woord, de danstaal dat is de 

enige gelijkenis die ik kan zeggen. Want het ene is puur klassiek op pointes en tutu’s en in 

het andere stuk hadden de meisjes gewoon flats aan, zoals wij dat zeggen, een stoffen 

schoentje. … Dat is een verschrikkelijk moeilijke vergelijking, ik zou zelfs niet weten waar ik 

eerst moet beginnen. 

Welk stuk dat u ooit danste heeft het meeste indruk op u gemaakt en waarom?  

Om te beginnen was dat die Carabosse in Sleeping Beauty. Er zit ook een beetje een verhaal 

achter. Als Kathryn hier is binnengekomen, dan zag ik dat niet echt meer zitten om dat puur 

klassieke ballet te dansen, ik vond dat ik dat al genoeg had gedaan. Dan zei zij tegen mij 

‘Marcia zou jou kiezen als Carabosse’ en ik moet zeggen, ik was ongelofelijk blij, dat was de 

enige rol in dat stuk die ik wou dansen, zonder dat ik wist dat Marcia die rol zou uitbreiden. 

In Sleeping Beauty is dat normaal gezien ook een hele kleine rol, die wordt gedanst door een 

oudere balletdanser of door een vrouw. Eens ik dat wist, heb ik die rol vast gegrepen en die 

niet meer losgelaten. Het is de allereerste keer dat ik op het toneel heb gestaan en heb 

gevoeld dat ik alles heb gegeven en alles wat ik in huis heb, heb kunnen laten zien. En dat is 

iets heel speciaals, zowel de combinatie van het danstechnische, als het acteren, als de 

attributen die daarbij kwamen kijken, zoals de zijden doeken. Dat had ik als danser nog 

nooit gedaan. Dat zit hier in mijn lichaam, in mijn hart en dat kan niet meer weg. En ik ben 

echt heel blij ik dat nog af en toe kan dansen. Nu in september ben ik nog naar Australië 

geweest om die rol te gaan dansen in het gezelschap daar, in Perth. Er was een danser 

gekwetst die die rol vertolkte, dus mocht ik vervangen, geweldig. Dus dat was de eerste hele 
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grote rol. Maar er zijn verschillende rollen geweest in die 15 jaar tijd, die ik heel graag 

gedanst heb. Romeo in Romeo en Julia, Mercutio in Romeo en Julia, ook moderner werk. Ik 

kan niet zeggen dat dat de enige rol is die ik graag gedanst heb, maar er was op dat 

moment geen enkele rol die die rol heeft overschreden. Dat was echt het summum. En dan 

is Rothbard gekomen. En dat is een tweede rol die mij enorm nauw aan het hart ligt. En ik 

hoop dat er in de toekomst nog zullen volgen. 

Wat is de waarde van dans voor u?  

Ik denk alles wat ik in dit interview al heb opgenoemd en gezegd heb. Zonder dans … op dit 

moment van mijn leven … ik zie het niet. Ik ben 31 nu en ik heb nog steeds de passie, het 

vuur om op het toneel te staan en om mijn gevoel, om bewegingen aan het publiek te laten 

zien. Maar dansen en ballet is niet alles, er is ook nog een leven buiten het ballet. Ik ben ook 

heel gelukkig buiten het ballet. Ik heb een zoontje van 2 jaar oud, wat ook een ongelofelijke 

bron van inspiratie is en een meerwaarde geeft aan mij als persoon en aan het ballet. Ik ben 

daarvan overtuigd, want je begint dingen anders te zien, dingen die vroeger heel erg 

belangrijk waren, zijn nu plots helemaal niet meer belangrijk, je leert meer relativeren en je 

krijgt een duidelijker beeld van de verschillende dingen. Ja, ik denk dat mij dit echt ten 

goede komt, hoe zwaar het ook is de combinatie van de twee, is het alleen maar positief. 

Vindt u dat iedereen zou moeten dansen?  

Ja! En ik denk dat iedereen dat ook wel in zich heeft. Waarschijnlijk niet op dit niveau, 

uiteraard, maar ik kan mij niet voorstellen dat er mensen zijn die thuis in de zetel zitten en 

dat de muziek op staat en dat zij vanbinnen niets voelen. Er zijn verschillende vormen om te 

bewegen en om te dansen, ook als mensen uitgaan. Uiteindelijk komt het allemaal op 

hetzelfde neer, je danst omdat dat een gevoel geeft van vrijheid, van gelukkig zijn en ik denk 

dat elke persoon dat wel ergens in zich heeft. Er zijn alleen sommige mensen die het 

gemakkelijker vinden of gemakkelijker iets naar buiten kunnen brengen. 

Wat is volgens u de maatschappelijke waarde van dans en ballet?  

Ik denk de laatste jaren is dans populairder geworden. Je ziet dit ook aan verschillende 

programma’s op tv, zoals ‘So you think you can dance’, ballroomcompetities en wat weet ik 

allemaal. Het wordt maatschappelijk meer aanvaard, denk ik, om danser te zijn in 

vergelijking met een paar jaar geleden. En ik hoop dat dat alleen maar kan blijven 

evolueren. Want er is niets leuker dan blij te zijn en gelukkig te zijn. Dus waarom zou het 

verdwijnen? Neen, ik kan mij dat niet voorstellen. Het is iets dat terugkomt van zoooveel 

honderden jaren geleden en zoooveel culturen en in zoooveel vormen is er dans of beweging 

aanwezig en dat is niet iets dat zomaar kan verdwijnen. En ook het Ballet van Vlaanderen 

zou moeten kunnen blijven bestaan zoals het nu is, zodat wij nog meer kunnen laten zien 

wat er allemaal bestaat van dans en mensen kunnen raken en ook gelukkig kunnen maken 

en hen een fantastische avond laten beleven. En dat we mensen kunnen inspireren om te 

dansen, in welke vorm of in welke richting dat ook. 

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 
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Ik denk dat dit nu sowieso al gebeurt. Als je naar een voorstelling van het ballet komt kijken, 

de dansers zijn sowieso al met elkaar verbonden en er is al een connectie met het publiek. 

Het publiek in de zaal en de dansers op het toneel, er is een verbinding. Iedereen zit in één 

ruimte, natuurlijk is er de scheiding tussen podium en zaal, maar toch zit iedereen in één 

zaal en is er dus een verbinding tussen danser en kijker. Hetzelfde gebeurt ook in een 

discotheek, waar iedereen samen danst. Als je heel alleen in een discotheek zou staan, dan 

zal die persoon daar niet blijven en liever naar een plaats gaan waar er veel volk is, waar er 

meer mensen aan het dansen zijn. Dansen gebeurt vooral in groep. Ook als solodanser, ik 

zou nooit helemaal alleen ergens dansen, zelfs als je solo gaat, toch staat er nog een hele 

groep mensen en natuurlijk ook nog het publiek in de zaal. Dus ik zal nooit ergens alleen 

dansen, want alleen is toch maar alleen. 

Dank u wel voor het interview! 
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Melissa Ligurgo – interview op 16/11/2010 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Hallo, ik ben Melissa Ligurgo. Ik ben 24 jaar. Ik ben in Wallonië geboren, dicht bij Charleroi. 

Ik ben hier naar Antwerpen gekomen toen ik 10,5 was, in de balletschool van Antwerpen. Ik 

heb daar 6 jaar internaat gevolgd, dus ver weg van de familie, voor de dans. Zo ben ik 

Nederlands beginnen leren en zo werk ik nu hier. 

Hoe oud was je toen je begon te dansen?  

Ik moet 4,5 geweest zijn, toen ik begon, in een klein amateur balletschooltje. 

Wat was uw eerste ervaring met dans?  

Meer als een speelgevoel, maar toch als ik zo video’s terugzie van toen, ik nam dat al heel 

serieus. Het moest correct zijn. Ik had daar direct al heel veel passie voor, heel serieus. 

Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans bezig te zijn?  

Ik heb in dat balletschooltje tot mijn 10 jaar gedanst. En toen zei de leerkracht tegen mij 

‘Ziet gij potentieel om daar uw werk van te maken, als dat zou lukken, maar dan zou je wel 

naar een andere balletschool moeten, want hier heb je wel het maximale al’. En daarom ben 

ik naar de balletschool gegaan. 

Waarom hebt u ervoor gekozen om bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te dansen? 

Hum (lachje), gewoon, dat was een inspiratiebron al van op school. Dan zag je dansers en 

daar wilde ik ook geraken, nog even in België blijven, misschien. Dan was ik afgestudeerd 

aan 17 jaar en dan kreeg ik de kans om hier te dansen. En de compagnie is heel belangrijk 

voor mij, sowieso, om ervaring op te doen en zo. 

Wat betekent dansen in uw leven?  

Het maakt mijn leven mooier (lachje). Dat helpt mij echt, ja. Ik dans gewoon graag en dat 

helpt mij een beetje te ontsnappen. Als ik dans, dan ben ik daarmee bezig en dan betekenen 

al uw problemen niet zoveel meer op dat moment dat je aan het dansen bent. Ja, 

ontsnapping. 

Op welke momenten danst u zoal? Danst u enkel hier in het Ballet van Vlaanderen of ook in 

uw vrije tijd? 
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Ja, ik dans thuis zelfs, ’s morgens, als ik muziek hoor, heb ik zin om te bewegen. Ja, het is 

vooral bewegen. 

Welke dansstijlen hebt u zoal gedanst?  

Uiteraard klassiek, neoklassiek, modern, hedendaags… 

Wat zijn voor u de grote verschillen tussen de verschillende stijlen? 

Klassiek is zo puur en je moet echt in alles passen, het is zo ‘demanding’, veeleisend, op alle 

vlakken. Hedendaags ook wel. Maar klassiek dat moet wel, dat staat in een boekje. Als die 

port de bras niet op die manier wordt uitgevoerd, dan wil dat zeggen dat die niet correct is. 

Daardoor krijg je een beetje het gevoel van … blokkeren niet echt, maar het moet juist zijn. 

Terwijl dat voor mij dansen meer gaat om de bewegingen, daardoor heb ik graag iets meer 

vrijheid om de interpretatie van de bewegingen te doen. 

Wat betekent het voor u om op een podium te staan en iets voor een publiek te brengen?  

Dat gevoel is hetzelfde, maar het is het mooiste om het op een podium te doen. Natuurlijk, 

die repetities zijn ook heel leuk. Maar daarvoor doet ge het, het gevoel om op een podium te 

staan, dan kan je ontsnappen, je bent dan afgezonderd, zelfs van de mensen. En je kan dan 

even ontsnappen en plezier hebben en proberen iets te geven aan het publiek. 

Welke persoonlijk waarde heeft dit voor u?  

Ik haal er gewoon zoveel plezier uit voor mijn eigen. En ik geloof als een danser dat gevoel 

heeft… Ik doe het niet na, ik moet het echt voelen van binnen. En als een danser dat heeft, 

dan kan dat echt overkomen naar het publiek toe. 

Wat wilt u aan uw publiek meegeven, als u een stuk brengt op scène? 

Ik wil ze gewoon raken. Ze niet koud laten, maar ze proberen mee te voeren. Ook op 

emotioneel gebied, dat het meer is dan een schoon plaatje blijven en ze dus proberen mee 

te nemen. 

Wanneer er iets ingrijpends gebeurt in uw persoonlijk leven, zoals stress, hevige emoties, … 

zal dit zich uiten in de manier waarop u danst of op een podium staat?  

Ja, maar ik denk dat die emoties uit het leven mij ook helpen in mijn danscarrière. Ik neem 

ze allemaal mee. Als ik mij door omstandigheden triestig of kwaad voel, dan kan ik dat uiten 

in een stuk waarin dit nodig is, omdat ik dat dan al gevoeld heb. En dus vind ik dat hoe 

ouder je word, hoe meer je meemaakt in je leven, hoe beter je emoties kunt uitvoeren en 

geven aan het publiek. Daarom hebben jongere dansers het vaak moeilijker met emoties. En 

soms, als er iets ergs gebeurt in uw leven, dan zult ge dat misschien ook meer zien op het 

toneel. Maar als er iets ergs gebeurd is en ik moet een blijer stuk dansen, dan zal die dans 

mij juist helpen om er even tussen uit te geraken. Ik neem het wel mee, maar ik word wel 

weer meer blij. 

Hebben die gebeurtenissen ook een invloed op uw lichaam, op hoe uw lichaam aanvoelt of 

op uw spieren?  
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Ja, meestal is stress niet goed, neen, voor niemand niet, dat beïnvloedt het lichaam, ja… 

zeker en vast. Ook innerlijk: je hebt pijn aan je maag, je hebt het gevoel dat je niet kan 

slapen. Dus natuurlijk ga je dat aanvoelen op je lichaam. 

Hoe voelt u dat dan aan uw lichaam? 

Het is te zien welk probleem. Maar voor mij, ik denk dat ik gevoelig ben voor mijn maag. 

Dan voel ik dat hier en dan kan ik niet slapen. En na 3 nachten niet goed geslapen te 

hebben, voel ik dat heel mijn systeem dan begint te reageren en dan heb ik minder energie 

om te dansen en dan voelen de spieren vermoeid en zo. 

Is het moeilijk om een vrolijke dans te brengen als u triestig bent? 

Omgekeerd, als je heel vrolijk bent en je moet iets heel dramatisch brengen, dan vind ik dat 

veel gemakkelijker, omdat je die emoties kan terughalen en je je kan terugplaatsen in hoe 

dat voelde. Al die emoties, zoals kwaadheid, kan je terughalen door je terug in een situatie 

te plaatsen, waarin je die gevoelens naar boven kan laten komen. Omgekeerd, soms kan dat 

wel moeilijker zijn. Maar eens je op het podium bent, dan ontsnap je even en is het echt dat 

moment en dan denk ik ook niet aan die stress of emoties, dan is alles eventjes weg. Maar 2 

secondjes weg van het podium en het komt allemaal terug. 

Welke invloed heeft dansen en dan specifiek ballet op uw persoonlijk leven? 

(Lachje). Het is niet altijd gemakkelijk, want het neemt veel tijd in beslag. Je hebt de 

voorstelling en de repetities en je bent bezig in het theater. En soms wordt dat een beetje te 

veel, dan heb ik lucht nodig. Maar zonder dansen zou ik ook niet gelukkig zijn. Ik heb dat 

nodig. Dat maakt deel uit van mij. 

U hebt mij al verteld dat dansen u een gevoel van ontsnappen, van vrijheid geeft. Kunt u 

eens vertellen welke gevoelens dat nog bij u teweeg brengt. 

Nu is dat goed. Vroeger kwam er veel meer tussen van de zenuwen, onzekerheid. Ik heb er 

altijd van genoten, maar als er stress bij komt kijken, verlies je een klein beetje van je genot. 

Soms kan ik mij meer en meer laten gaan en ik vind het zalig om mijn lichaam gewoon te 

laten doen. Maar van emoties is dat vooral dat ontsnappen, dat maakt mij gewoon extreem 

blij als dat na een show of een voorstelling: ‘Ik heb ervan genoten’, ‘Ik vond het zalig’. En als 

je ervan genoten hebt, weet je dat ook de anderen ervan genoten hebben. Maar als het niet 

goed gaat, dan kan mij dat ook heel triestig maken, want dan heb ik iets van ‘Ik werk daar 

zo hard voor, en dan komt daar iets tussen…’. Soms lukt dat eens gewoon niet. We zijn geen 

machines, we zijn mensen en hebben dus geen stabiele emoties. Soms ben ik ook te 

veeleisend, dat ik alles perfect wil en dan lukt dat niet en dan kan ik dat niet los laten en dan 

ben ik thuis ook gefrustreerd. 

Heeft het soort dans dat u doet, bijvoorbeeld klassiek, neoklassiek of  hedendaags, invloed 

op de gevoelens die dansen bij u teweeg brengt? 

Neen, niet echt, dat hangt gewoon af van het stuk. Neen, niet echt, het is vooral een gevoel 

van het moment zelf. 
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En de passage die u danst, bijvoorbeeld een triestige passage in vergelijking met een 

vrolijke passage, heeft dat een invloed op uw gevoelens tijdens het dansen? 

Ja, soms kan dat wel emoties naar boven laten komen, die je al verwerkt had. Als je die 

emoties naar boven haalt, natuurlijk zit je dan ook weer in die periode. Ja, soms … Of soms 

maak ik mij zo hard voor mij als persoon, je opent je lichaam en je emoties… Ja, ik heb dat 

vorig jaar ervaren en dan wist ik niet dat dat zo hevig was dat die emoties terug naar boven 

kwamen. 

Hoe ervaar je het om alleen te dansen of om met anderen samen te dansen?  

Ja, je hebt nog meer vrijheid, want ja, hier moeten we samen zijn en dan heb je dat 

probleem niet als ge alleen danst. Je hebt nog meer mogelijkheden, maar ik vind het ook wel 

plezant om met iemand te dansen met wie het klikt, want dan voel je die energie. En dan is 

dat ook heel leuk om dat moment te kunnen delen met je partner, ge deelt uw genot en 

alles. 

Heeft de partner waarmee u danst een invloed op u? Dus als u met iemand anders danst, 

zal dat dan op een andere manier gebeuren? 

Ja, voor mij zeker, want soms zijn er mensen waarmee je beter contact hebt en die geven u 

ook meer. De één geeft meer, de andere minder, maar als je daarmee samen danst, dan 

moet jij ook meer of minder geven. 

Kunt u mij eens vertellen hoe bepaalde emoties uitgedrukt worden in dans, bijvoorbeeld 

verdriet of wanhoop, op welke manier kan u dat uitdrukken door middel van uw lichaam?  

Ik probeer dat echt van binnen te voelen, eigenlijk. Ja, van mij komt het van binnen uit, ja, 

van mijn lichaam. Meestal doe ik niet een beweging om de beweging, maar probeer ik het 

te voelen van binnen en dan reageert mijn lichaam automatisch. En bij ieder mens zal het 

lichaam anders reageren. Natuurlijk heb je in klassiek ballet echt van die codes, die 

bewegingen, die betekenis hebben, maar ja, ge kunt dan niet gewoon zo doen en het niet 

voelen, want dan heeft dat wel een betekenis, maar dat zal niets overbrengen. Ik denk eens 

je dit van binnen voelt of probeert te voelen, dan zal uw lichaam daarin meegaan, dat uiten 

naar buiten toe. 

Bestaat er volgens u dans zonder emoties? 

(Lachje)… Tja … Er zijn wel abstracte choreografieën en die puur om … ja, abstract, er is 

geen verhaal. Maar … Ik heb nooit gedanst zonder emotie. Dus ik weet niet of dat wel 

mogelijk is … er is altijd wel iets. Als je niets van emoties zou hebben, dan zijt ge maar een 

leeg pak, die gewoon de beweging uitvoert. 

Hoe vertelt u iets door middel van ballet, dus het verhaal op zich of de betekenis van het 

stuk, hoe doet u dat precies om dat over te brengen bij het publiek?  

Meestal, klassiek ballet heeft zo zijn verhaaltjes, allé ja, niet altijd, maar als er een 

verhaaltje bij is, dan is dat gemakkelijk, want mensen volgen gewoon een verhaal en alles 

helpt daarbij: het decor, de situatie, de kostuums. Alles helpt daarmee: de bewegingen. 
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Soms, bij hedendaagse dans, is er geen verhaal. En dan is het gewoon aan het publiek om 

daar haar eigen verhaal van te maken, als die er iets van wilt maken of er iets wilt achter 

zoeken. Je hebt als publiek ook soms de vrijheid om er zelf iets van te maken. 

Zijn er bepaalde bewegingen die een vaste betekenis hebben?  

Ja, in klassiek, zoals ik eerder zei. 

Krijgen bepaalde bewegingen ook betekenis door de manier waarop ze getoond worden?  

Ja, dat ook. Een beweging kan een lege beweging zijn, zonder emotie, dat kan. En eens je 

daar je eigen emotie in legt, dan hopelijk lukt dat. 

Hoe denkt u dat het publiek die betekenis begrijpt?  

(Lachje). Soms kom je van een stuk zonder een verhaal, of misschien wel door iemand, en 

dan heb je vijf verschillende versies van de mensen: ‘Voor mij, ik heb dat er van gemaakt’ en 

‘Voor mij dat’. En het is ook interessant om te weten en het is leuk dat die vrijheid er is, 

want misschien zet je uw persoonlijke ervaring ook in het stuk dat je ziet. Dus het kan soms 

heel anders zijn. 

Heeft het publiek een bepaalde voorkennis over de achtergrond, de choreograaf of het 

stuk, nodig om die betekenis te kunnen begrijpen?  

Ja, dat helpt wel, ook om heel die sfeer mee op te wekken. Ik denk wel dat je ook kan 

genieten zonder die voorkennis, maar ik denk wel dat het helpt om al die details te kennen, 

te verstaan. Ja, een kleine voorkennis is wel goed. 

Bestaat er volgens u dans zonder betekenis? 

Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je ook wel een stuk kunt maken, zonder betekenis erachter. 

Gewoon, puur, maar dat is dan een beslissing om enkel dans en fysiek en voilà, dat is het. 

En heeft dat dan voor de choreograaf of de dansers een betekenis om iets te brengen 

zonder betekenis? 

(Lachje). Er zal altijd wel een betekenis achter zitten voor de choreograaf, als die beslist om 

geen betekenis er achter te zoeken. Maar voor hem zal dat altijd wel een betekenis hebben, 

want hij zal zo zijn ideeën hebben over wat hij van de dansers wil. Neen, dus echt zonder 

betekenis, neen, ik denk het niet. Dat zal wel altijd iets betekenen voor de persoon die dat 

maakt. 

Jullie gaan ook vaak internationaal. Denkt u dat iedereen de betekenis van de stukken kan 

begrijpen, gelijk waar u ook bent?  

Ja … Ik denk dat wel. Maar … We zijn nu terug van een tournee in China en ik denk dat zij 

een heel andere geschiedenis hebben, dus misschien vatten zij dit niet zo op als wij. Een 

Europees publiek, ja ik denk wel dat kan verschillen. 

En welke stukken hebt u daar gebracht? 
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Impressing the Czar. 

Denkt u dat ze in het buitenland bepaalde betekenissen op dezelfde manier begrijpen als 

hier in België, ik spreek dan meer over de klassieke werken, aangezien daar een meer vaste 

betekenis of verhaallijn achter zit, of denkt u dat ze ook afhankelijk van hun eigen culturele 

achtergrond, een betekenis aan het stuk toekennen? 

Ik denk dat klassiek zo vast is, dat eender waar je dat zou brengen, dat dat hetzelfde zou 

zijn. Ik was nog even bezig met mijn ‘Impressing the Czar’, wat een moeilijker stuk is, want 

je wordt overwelmd door zoveel informatie, dat ge … Maar als ik dan denk aan klassiek, dan 

kan je dat overal te wereld brengen: mensen weten, mensen kennen wat het moet zijn, denk 

ik. Dan zal dat wel overal, dat verhaal, ja … 

Wordt er overal in de wereld aan ballet gedaan?  

Ballet, ballet … Dans, zeker (Lachje). Dans, dat is fantastisch eigenlijk als je dat ziet. Je kunt 

in het verste punt ter wereld gaan zoeken en dat dansen zit daar zo hard in de mensen. Ik 

vind dat zalig, want je hebt altijd iets te delen. Maar ballet, ballet?? 

En denkt u dat ballet in andere landen er ongeveer hetzelfde uit ziet of zijn er grote 

verschillen tussen de verschillende landen? 

Ja, er zijn wel verschillen. En je kan dat ook herkennen, vanwege de scholing. Natuurlijk zal 

er ook een groot deel gelijk zijn, want het is strikt, hé. Maar dan heb je ook de verschillende 

stijlen, in dat klassiek ballet, dus je kan het wel herkennen. 

Wat bedoelt u juist met verschillende stijlen? 

Wel, je hebt Russische achtergrond… Dus de scholing is anders. Ze gaan misschien andere 

port de bras, bijvoorbeeld, andere hand gebruiken. In Amerika hebben ze ook een typische 

techniek. En dan heb je ook nog de Engelse. Ja, die leggen de nadruk op verschillende 

punten. 

Is er in de internationale balletwereld heel wat uitwisseling van dansers over de 

verschillende dansgezelschappen heen?  

Ja, dansers van overal, een beetje. En dat maakt het ook interessant. En een compagnie, 

zoals deze, heeft dansers van overal. Ja, dat is wel leuk om te zien, al die verschillen. Soms is 

dat ook niet evident, want iedereen wil elkaar roepen en specifiek daaraan werken. Terwijl 

in andere compagnieën, bijvoorbeeld in Rusland, veel meer Russische dansers zullen zijn, 

met die topscholen en dat maakt het ook gemakkelijk om daarna een stuk te brengen, want 

iedereen gebruikt bijvoorbeeld dezelfde port de bras. Dat zit er dan al zo in, zodat het 

gemakkelijk wordt. Maar een compagnie als deze, waar iedereen van overal komt, dat is 

ook heel boeiend om te zien en je kunt er ook van leren, dingen meepikken. 

Hoe wordt er dan in de internationale balletwereld met elkaar gecommuniceerd, als er 

zoveel verschillende nationaliteiten zijn? 
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Wat gemakkelijk is, is dat klassiek ballet een eigen vocabulaire heeft: een tendu zal een 

tendu zijn en een plié een plié, dus die basis is er. Al kent ge de taal van het land niet, je zal 

altijd wel ongeveer, allé, de ballettermen, snappen. 

Is er bij jullie ook uitwisseling tussen mensen uit een klassiek gezelschap met mensen uit 

een andere stroming, bijvoorbeeld de hedendaagse dans? 

Ja, ik denk het wel. In deze compagnie heb je wel een sterke klassieke basis nodig, want we 

doen wel echt klassieke stukken, dus je hebt dat wel nodig. Iedereen heeft wel een klassieke 

scholing, maar misschien zijn er mensen die vroeger nog in een andere compagnie gewerkt 

hebben, misschien een hedendaagse compagnie. 

Is dans volgens u een universele taal?  

Ja, zeker. Zoals ik al eerder zei dat dans overal ter wereld te vinden is. Dat zit in hun bloed, 

denk ik, ritme en beweging. 

En ballet, is dat een universele taal? 

Humm…? (Lachje) … Neen, want je hebt echt die scholing nodig, want niet iedereen kan 

ballet doen. Iedereen kan wel dansen en een beetje bewegen, maar ballet is echt een 

scholing. 

Denkt u dat dans ook een taal is, die aan een bepaalde cultuur gebonden is?  

… Ja … In de dansuiting. 

En ballet? Is ballet aan een bepaalde cultuur gebonden of juist niet? 

Moeilijke vraag … Cultuurgebonden, ja en neen … Een vaste vocabulaire en techniek … Maar 

het is wel cultuurgebonden … 

Zou u dan kunnen zeggen dat dans en ballet zowel iets universeels als iets cultuurgebonden 

in zich hebben? 

(Lachje)… Ja, voor mij is het duidelijk dat dans universeel is én cultuurgebonden. Ik zie ballet 

ook onder dans. Voor mij is dat ook manier van beweging, van uiting, maar natuurlijk … Ik 

heb de indruk dat ik mezelf soms tegenspreek (lachje). … Ik kom er niet uit … 

Zijn dansstijlen volgens u duidelijk af te lijnen of lopen die redelijk in elkaar over? Is het 

duidelijk om grenzen te trekken tussen modern en hedendaags, tussen klassiek ballet en 

jazzballet of kan u zeggen dat dat soms in elkaar over vloeit? 

Humm. Voor mij is het meestal wel duidelijk, maar dat is uiteindelijk ook allemaal in elkaar 

gebonden, want je hebt wel die puur klassieke basis, bij iedereen. Dus die gebruik je ook, die 

vervorm je ook naar het moderne toe, maar dat komt wel van een klassieke beweging, 

waarmee de moderne mensen zijn beginnen experimenteren en anders zoeken en verder 

limieten trekken. Dus ze zijn allemaal verbonden, maar toch zie je duidelijke verschillen 

tussen  een klassiek en een modern stuk. 
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Is ballet volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Beiden … Je hebt wel van alles nodig: de traditie, want dat komt er van en het is goed om 

dat te behouden. Maar je hebt ook vernieuwing nodig, want je kunt niet blijven waar het 

was. Alles evolueert, het leven evolueert en je moet dus mee evolueren en mee 

experimenteren. 

Kunt u mij eens vertellen welke waarden en normen het klassiek ballet kent?  

Van de traditie. De waarde van het behouden van hoe het was. De traditie behouden. 

Kunt u mij ook eens vertellen wat die traditie dan juist is? 

Klassiek ballet is al heel oud en dat is zo strikt. En als je dat nog wilt voortbrengen, dan moet 

je ook al die discipline van toen hebben. Alles zit vast, zit perfect. 

Als jullie nu een stuk maken of aanleren, wat is jullie inbreng in het tot stand komen van de 

rol die u danst? 

Als dat een gedanst stuk is, een gezet stuk, dan leer je gewoon de passen aan, want dan is 

dat al gemaakt en kan je er je eigen emoties in inbrengen en je eigen interpretatie van 

maken, want niet iedereen zal dat op dezelfde manier uitdrukken. Dat is iets wat je voelt 

van binnen, iets persoonlijk. Maar dan heb je ook creatiestukken, die ook heel leuk zijn, 

want dat is echt een uitwisseling met de choreograaf, want die neemt ook wel van die 

persoonlijkheid. 

Waar denkt u dat choreografen de inspiratie halen om een stuk te maken? 

Dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Sommigen zullen werken rond een periode in hun leven, 

gebeurtenissen of dingen die gewoon geïnspireerd zijn door een persoon. Dat kan van alles 

zijn. Ook door muziek of persoonlijkheid. Inspiratie kan van overal komen. De natuur ook … 

Hebt u meegedanst in het Zwanenmeer? 

Ja. 

Welke rol had u toen? 

In het Zwanenmeer doe ik corps de ballet. Dus dat zijn dan de zwanen of vriendinnen van de 

prinses of dat volk in het begin. 

Hoe vertelt u aan het publiek ‘wie’ u bent in dat stuk? 

Bij het Zwanenmeer is dat vrij duidelijk. 

Is dat dan door de kostuums of de bewegingen? 

Dat is een geheel: setting, decor, kostuums, verlichting, ook de bewegingen zijn heel 

belangrijk. 

 Wat is het belangrijkste waarop u moet letten bij het dansen van het stuk?  
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Voor de corps de ballet van het Zwanenmeer is het ongelofelijk belangrijk om samen te 

dansen. Dit wil zeggen dat de formaties en de patronen heel belangrijk zijn, want deze 

maken het zo speciaal. In het Zwanenmeer moet alles heel gelijk zijn, alles moet perfect zijn. 

De armen, de vleugels, die betekenen heel veel, dus die moeten ongelofelijk gelijk zijn. 

Als corps de ballet, hebt u dan ook de vrijheid om eigen emoties in te brengen of moet u 

vooral rekening houden met de anderen om hetzelfde te doen? 

Bij corps de ballet van het Zwanenmeer, dat is een groep en daar heb je niet de vrijheid om 

te doen wat je wilt, eens dat dat gezet wordt. Je geniet daarvan op een eigen manier. Je 

moet samen zijn en je moet een groep vormen. Daar is het dus niet uw persoonlijkheidje dat 

naar buiten moet komen, maar het groepsgevoel. 

Welke waarde heeft het Zwanenmeer voor u persoonlijk?  

Voor mij is dat een heel mooi stuk. En ik ben blij dat ik dat heb mogen meemaken om te 

dansen. En de muziek is ook fantastisch, met dat live orkest. Dus het is een pluspunt om dat 

te mogen dansen. Daarnaast is het wel heel heel moeilijk en heel zwaar voor een corps de 

ballet. Het is niet altijd evident om 7 Zwanenmeren achter elkaar te dansen als corps de 

ballet. Maar ik ben blij dat ik dat heb mogen meedansen.  

Wat denkt u dat de maatschappelijke waarde is van zo’n stuk als het Zwanenmeer, 

aangezien dit stuk al honderden jaren opgevoerd wordt? 

Ja en het heeft altijd een heel groot succes. Mensen komen graag naar het Zwanenmeer. Ik 

denk dat ze dat verhaal willen zien. Maar het is ook impressionant, het Zwanenmeer, al die 

zwanen. 

En denkt u dat het verhaal dat gebracht wordt ook iets betekent, maatschappelijk gezien? 

Het is gewoon een verhaal en je kan ontspannen en gewoon genieten van het verhaal dat 

gebracht wordt. 

De inhoud van het verhaal doet er dan volgens u niet zoveel toe? 

Je kunt wel heel wat dingen in het leven herkennen: verliefd, misleiden, macht en 

machtgevoelens. Je kan die dingen altijd overbrengen. Maar ik denk dat het vooral de 

bedoeling is om mensen een beetje te laten dromen, even weg van de realiteit en gewoon 

genieten. 

Hebt u ook meegedanst in de Psalmensymfonie? 

Ja. 

Kan u mij iets vertellen over uw rol in de Psalmensymfonie?  

Ik danste met Alain Honerez. Er waren, in het groot stuk 4 koppels. Het stuk gaat over 

relaties en wij waren zo het jongere koppel, waar de liefde nog heel mooi en beginnend was 

en wij dus nog niet zoveel problemen gehad hebben. 
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Wat wilt u het publiek vertellen met deze dans? Wat is de betekenis van dat stuk? 

Dat liefde en relaties niet zo stabiel blijven. Het leven is niet altijd stabiel en rooskleurig. Dus 

in dat stuk is te zien, dat koppels over de jaren dingen meemaken, persoonlijk. Soms zware 

dingen en dat kan je ook zien in het stuk. Een ander koppel dat door problemen ging. 

Hoe legt u die betekenis in bewegingen? Zijn er verschillende bewegingen die die betekenis 

kunnen overbrengen? 

Dat is een choreografie, dus je brengt een verhaal. Ik vind dat er in de choreografie wel 

bewegingen waren die vertelden waarover het ging. Ja, bij ons, je kon zien, die liefde, ja, die 

zachtheid. Bij een ander koppel waren de bewegingen meer gewelddadig. Dus ja, ik vind, 

beweging, dat kan je gewoon zien. 

Kunt u iets vertellen over het decor of de totale setting van die dans? 

Van achter hadden wij tapijten, bidtapijten. Er waren ook kerkstoelen. Het was een beetje 

kerkelijk, religie. Naast relaties, is dus ook het geloof heel present aanwezig in dat stuk. 

Natuurlijk zal dat ook zijn persoonlijke visie zijn, wat dat voor hem betekent. 

Welke waarde heeft de Psalmensymfonie voor u persoonlijk?  

Dat was fantastisch. Ik vond dat fantastisch om te dansen. Ik kon mij daar helemaal in kwijt. 

Het was overtuigend, het was gemakkelijk om die emoties te vinden. Neen, alles was 

fantastisch eraan: de choreografie, de muziek, het decor. 

Wat denkt u dat de maatschappelijke waarde is van de Psalmensymfonie?  

Daarin denk ik dat mensen zich herkennen, dat ze zich daar heel gemakkelijk in kunnen 

vinden, want het gaat echt over relaties van mensen. Je kan je daar gemakkelijk in plaatsen. 

Het gaat ook over problemen. 

Denkt u dat dit stuk net als het Zwanenmeer zal blijven bestaan of denkt u dat dit stuk 

tijdelijk of meer tijdsgebonden is? 

Ik hoop dat het zal blijven bestaan (lachje). Maar het Zwanenmeer is nu echt wel zo’n … 

Zwanenmeer (lachje). … Laten we hopen. 

Kunt u mij eens vertellen wat de grootste en opvallendste gelijkenissen en verschillen zijn 

tussen het Zwanenmeer en de Psalmensymfonie? 

Opvallend is dat het wel over relaties gaat, ook in het Zwanenmeer. Liefde, is heel aanwezig 

in beide stukken. Daarnaast heb je in het Zwanenmeer heel dat feeëriek deel er in. Ja, een 

Zwanenmeer, dat is gewoon niet mogelijk in het gewone leven, een zwaan zijn. Maar dan 

zie ik meer in de Psalmensymfonie de realiteit, dat feeërieke heb je daar niet. Maar een 

gemeenschappelijk punt is relaties en liefde. 

En op het vlak van de dans, zijn er daar belangrijke gelijkenissen of verschillen? 

Tja… Als we zo klassiek doen, bewegingen … 
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Psalmensymfonie, hoe zou u dat omschrijven? Als neoklassiek, modern of hedendaags? 

Hoch, ik vind dat zo onduidelijk geworden, zo ‘Waar plaats je dat soort dans?’ Wie heeft er 

daar eigenlijk een benaming op gezet? Meestal zie ik niet een stuk en zeg dan ‘Ah, dat was 

nu neoklassiek of dat…’. Neen, dat is te moeilijk om te doen, om er een naam op te plakken. 

Nu, ik kan wel zeggen dat is geen puur klassiek en niet echt hedendaags. Nu ja, wat is nu 

neoklassiek? En is dat nu neoklassiek? 

Bij welk van deze beide stuken voelt u zich het best en waarom?  

Voor mij Symophonie of Psalms, natuurlijk. Ik heb dan ook die pas de deux mogen dansen. 

Bon, het stuk is fantastisch en die emoties, meer vrijheid. Maar dat hangt ervan af natuurlijk 

wat je danst. In het Zwanenmeer, dat moet, en dat geeft mij niet zoveel vrijheid om mijn 

emoties te kunnen uiten als in de Psalmensymfonie. En persoonlijk natuurlijk ook, die 

bewegingen voelen heel goed in Symphonie of Psalms. 

Welk stuk dat je ooit danste heeft het meeste indruk op u gemaakt en waarom?  

Ik heb ‘27’ 52”’  van Kylian ook en ik heb mij daar zo in gegeven, volledig opengesteld. Dat 

heeft veel invloed op mij achtergelaten. Ik heb dat ook mogen delen met mijn partner, die 

dat ook zo heel sterk aanvoelde. Dus ja, die hele sfeer en dat podium was zo speciaal. Ik had 

dat nog niet ervaren. Toen heb ik ook die kwetsbaarheid gevoeld en hoever je met dat 

dansen kan gaan.  

Wat is de waarde van dans voor u?  

Dat is echt iets wat ik nodig heb, het plezier van te dansen. Ik heb gewoon nood aan dansen, 

ook buiten mijn carrière. 

Vindt u dat iedereen zou moeten dansen of de kans zou moeten krijgen om te dansen?  

Ja, dansen in het algemeen, ja, ik haal daar zoveel plezier uit. Ja, maar bon, dan weet ik niet 

of iedereen daar zoveel plezier gaat uit halen. Maar voor mij is dans zoiets als muziek, dat 

zit zo diep in onze genen. Dat maakt het leven gewoon gemakkelijker of mooier. 

Wat denkt u dat de mogelijkheid is van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar te 

verbinden? 

?? 

U vertelde mij al dat de anderen of de energie van de anderen een invloed heeft op u 

tijdens het dansen, dat er op alle plaatsen gedanst wordt, in groep, alleen. Wat denkt u dat 

de mogelijkheden zijn om mensen op allerlei manieren met elkaar te verbinden? 

Ik denk dat dit zoiets is dat je op dat moment deelt met mensen. Toen ik in Afrika was, was 

daar een danser en die was zo gepassioneerd en dat was een heel andere dans dan mij, 

maar die passie voor de dans was hetzelfde. Dus dat was, we hadden niets met elkaar te 

maken, maar wel de dans en de passie, alhoewel dat dat heel verschillend was, maar dan 

kon je dat ook voelen. En dat was gewoon plezant om te voelen. Als je danst met anderen, 

dan geeft dat het gevoel dat je dat moment deelt met die mensen, gewoon plezier. 
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Dank u wel voor het interview.  
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Gideon Louw – interview op 26/10/2010 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Ja, ik ben Gideon Louw, ik ben balletmeester bij het Ballet van Vlaanderen. Ik ben geboren in 

Zuid-Afrika. Ik ben beginnen dansen toen ik 8 jaar was. Balletmeester ben ik sinds 1997, dat 

zal dus 10-15 jaar zijn. 

Kunt u mij vertellen wat uw eerste ervaring met dans was?  

Als ik mij herinner, dans was eigenlijk gewoon het plezier van te bewegen op muziek en de 

techniek te bemeesteren, dus telkens iets nieuws, het is eigenlijk een nieuwe taal die je leert. 

En telkens wanneer je een nieuw stukje meester werd, telkens als je iets bereikt en ook de 

vrijheid van te kunnen bewegen op muziek. 

Wanneer bent u juist begonnen met dansen? 

Ik ben begonnen met dansen als ik 8 of 9 jaar was, als ik mij goed herinner. 

Kunt u eens vertellen hoe u begonnen bent met dansen? 

Dat was mijn zus, die volgde balletles en ik keek altijd door het raam als zij bezig waren. 

Thuis, als zij dingetjes probeerde, deed ik met haar mee en uiteindelijk kreeg ik dan 

toestemming van mijn ouders om dat ook te doen. En op die manier is dat dus begonnen. 

Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans bezig te zijn?  

In het begin was dat een amateuropleiding en dat ging vrij goed. Mijn lerares stelde voor 

dat ik naar een professionele balletschool zou gaan. Dus vanaf mijn 13e ging ik dan naar een 

professionele opleiding en dat breidde eigenlijk uit en dat verlangen om er mijn beroep van 

te maken, kon daar op volgen. Dus eigenlijk van de professionele opleiding naar de 

professionele dans was dan niet zo een grote stap. 

Waarom hebt u ervoor gekozen om bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te dansen? 

Omdat ik in Zuid-Afrika mijn opleiding heb gevolgd, ben ik dan op mijn 21e naar Europa 

gekomen en ik wilde hier graag blijven werken. De compagnie van het Ballet van 

Vlaanderen was één van de gezelschappen die ik op mijn lijstje had en waarbij ik graag 

wilde werken en zij waren de eerste die mij een contract aanboden en daarom ben ik 

gebleven. 

Wat betekent dansen in uw leven?  
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Nu dans ik natuurlijk niet meer. Nu begeleid ik mensen om te dansen. Dat is een heel groot 

deel van mijn leven, dat is mijn beroep, maar ook mijn passie. 

Op welke momenten danst u nu nog?  

Nu dans ik, allé, dansen kan je het niet echt noemen, als ik dingen moet voordoen voor 

anderen. Dus ja, echt dansen doe ik niet meer. Het is eigenlijk gewoon als ik lesgeef of als ik 

een ballet moet instuderen, maar dat is niet echt dansen, dat is meer duidingen geven of 

aanduiden wat de anderen moeten doen. 

Danst u soms in uw vrije tijd?  

Neen, zelden of niet, mijn lichaam reclameert een beetje. 

Welke invloed heeft dansen op uw persoonlijk leven?  

Omdat ik nu niet meer dans, heeft dat niet zo direct meer een invloed daarop. Maar ik denk 

toen ik nog zelf danser was, heeft mij dit voor een deel geholpen in het uitdrukken van 

mezelf, omdat je gewoon bent om je gevoelens uit te drukken door middel van uw lichaam. 

Dit geeft je ook een zeker bewustzijn van fysiek, van je lichaam. Als je gewoon op straat 

wandelt, je bent altijd bewust van je lichaam. Sommige dansers doen dat wel eens, lopen 

slonzen, maar dan nog, je bent altijd bewust van je lichaam. Je weet wat je kunt en wat je 

niet kunt. Je weet waar je limieten zijn. Dus ja, je draagt het eigenlijk heel de tijd met je 

mee. Dus ja, jezelf uitdrukken en weten welke beperkingen je lichaam jezelf oplegt. 

Wat is uw motivatie om balletmeester te blijven? 

Het is boeiend om met dansers te werken. Je begint met hen als ze in de compagnie komen 

en dan zie je ze groeien, je ziet ze vooruit gaan, je ziet hen moeilijkheden tegenkomen en 

overwinnen of niet overwinnen. Je komt dan op een moment, en dat is heel belangrijk in de 

klassieke dans, dat je niet gewoon op de techniek blijft steken, dat je dat eigenlijk overstijgt. 

En dat is een heel leuk moment, wanneer je met mensen een heel eind aan een bepaald stuk 

werkt en dan komt het daar ineens, je ziet de passen niet meer, maar je ziet wat er achter 

ligt of wat zij door middel van de passen zouden kunnen uitdrukken, maar ge ziet niet meer 

dat het drie pirouetten zijn, dus dat is een hele hoge sprong. Dus dat ge met mensen werkt 

aan de ene kant, maar ook eigenlijk iets dat heel expressief is en dus mensen daarin kunnen 

zien groeien en veranderen. 

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen danst klassiek ballet, maar daarnaast ook neoklassiek 

en hedendaags klassiek ballet. Kan je het verschil eens toelichten tussen de verschillende 

vormen van ballet?  

Het klassiek ballet gaat eigenlijk om een techniek van dans, die heel specifiek is, dus dat 

herken je gemakkelijk. Het is heel harmonieus, het gaat om vloeiende bewegingen. Het is 

ook te herkennen aan het feit dat de dansers hun voeten of hun benen altijd naar buiten 

draaien, en dehors, zoals wij dat noemen. En ook de dames dansen op pointes, dus dat is 

ook wel specifiek aan klassiek ballet. Maar wat wij hier doen, is dus eigenlijk dansen van 

wat afgeleid is daarvan, dus ook neoklassiek, van eenzelfde beweging maar dan met een 
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grotere vrijheid. En dus ook wel hedendaagse dans op blote voeten en dan ook op de grond 

rollen, waar dus niet zozeer sprake is van een techniek, maar eerder van bewegingen, 

specifieke bewegingen, die een choreograaf voorstelt of uitwerkt. Dus het is eigenlijk van 

een klassieke techniek, die heel specifiek is, naar iets dat heel vrij is, gewoon expressie op 

muziek of wat dan ook. 

En wat is dan het verschil met de hedendaagse dans die jullie brengen in vergelijking met 

een ander hedendaags dansgezelschap in België, bijvoorbeeld Les Ballets C de la B of Rosas. 

Het verschil daarin ligt meer dat C de la B of Rosas of Wim Vandekeybus, dat zijn 

choreografen die telkens aan één stuk werken. Zij werken zelf telkens aan hun eigen stuk. 

Terwijl als wij moderne choreografieën doen, is het telkens van iemand anders. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat wij een choreograaf inhuren en dat hij één stuk doet voor ons, maar 

dan doen wij op datzelfde programma nog 2 andere stukken die totaal verschillend zijn. Het 

is niet zo dat wij heel de tijd met dezelfde hedendaagse choreograaf werken. Als de 

directrice dit zou beslissen, dan zouden wij ook een avond een stuk kunnen brengen van Sidi 

Larbi of in samenwerking met Alain Platel of wie dan ook. Maar het verschil met hen is, zij 

hebben eigenlijk hun eigen stijl en zij ontwikkelen hun eigen stijl, terwijl wij er vooral naar 

streven om zoveel mogelijk stijlen te beheersen of uit te beelden. Het verschil tussen zij en 

wij, is vooral dat wij een breder gamma of bredere waaier hebben van dingen die wij doen 

en niet zozeer één specifieke stijl die zij gebruiken. 

Maakt het voor dansers een groot verschil tussen het echt klassieke en de hedendaagse 

richting in de manier waarop ze hun lichaam moeten gebruiken? 

Het klassiek ballet heeft zijn eigen techniek. Het is veel rechter, het lichaam wordt veel 

rechter gehouden en dus de benen die naar buiten gedraaid worden, dat geeft een zekere 

belasting op het lichaam. In de moderne dans zijn er verschillende technieken, maar die 

stellen weer andere eisen aan het lichaam, dat is vaak veel fysieker, het is vallen en opstaan, 

eigenlijk minder beheerst werken, als ik dat zo mag zeggen en het is niet altijd zo 

gemakkelijk om van de ene stijl naar de andere stijl te gaan. Dus als we repetities doen, 

proberen we altijd eerst het klassieke te doen en dan daarna de meer modernere dingen. ’s 

Morgens doen we elke dag een klassieke les. Om daarna te springen naar een moderner 

ballet en dan in de namiddag terug een klassieker, dat zou niet zo goed zijn voor het 

lichaam. Het is daarom beter om van klassiek over te gaan naar de meer modernere, waarin 

meer vrije bewegingen komen. 

Zijn er duidelijk scheidingen te trekken tussen dat is klassiek, dat is neoklassiek, dat is 

hedendaags, dat is hedendaags ballet, of loopt dat soms een beetje in elkaar over? 

Wij vinden dat niet zo goed om dat allemaal in vakjes te zetten. Ik vind, dat is gewoon dans. 

In het Nederlands is dat eigenlijk een beetje raar, want je spreekt over klassiek ballet, maar 

eigenlijk heb je ook modern ballet. Klassiek ballet is eigenlijk een heel specifieke techniek en 

je hebt daarnaast moderne dans of expressieve dans, maar wat wij doen, is een beetje van 

alles, wij kunnen Balanchine doen, maar wij kunnen even goed, als wij een choreograaf 

hebben die zegt ‘Het is op blote voeten en wij doen alles op de grond’, dan kunnen wij dat 

ook. Dus dansers, de dansers die wij hier selecteren,moeten zodanig veelzijdig zijn, dat zij 
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alle soort dingen moeten kunnen doen. Dus je hebt wel klassieke dansers die, misschien 

omdat zij nog geen ervaring hebben of geen opleiding hebben gehad, die dat niet graag 

doen de meer moderne of hedendaagse dans, maar wij willen dus echt mensen die ook 

bereid zijn om bijna experimenteel te gaan werken wat betreft bewegingen. 

Is er eigenlijk een verschil tussen hedendaags ballet en hedendaagse dans of is dat 

hetzelfde?  

De term hedendaags ballet is voor ons een dansstuk dat af is, een ballet is iets dat af is, dat 

een begin en een einde heeft. Terwijl dans, hedendaagse dans, is eigenlijk de verzamelnaam 

van alles wat zou kunnen. Ik weet niet of je verstaat wat ik bedoel? Dus je hebt klassiek 

ballet, dat is een techniek, maar een modern ballet is eigenlijk een ballet dat ongeveer 20 

minuten duurt en hedendaagse of moderne dans is de waaier van alles wat hedendaagse 

dans is. Dat is moeilijk in het Nederlands. In het Engels is dat veel gemakkelijker: ‘classical 

ballet’, ‘a ballet’, ‘modern dance’ en ‘modern dance piece’. Dus in het Nederlands vind ik dat 

een klein beetje verwarrend. 

Laten jullie zich inspireren door wat er zich afspeelt in het hedendaagse danscircuit?  

De balletten die wij doen, de directrice selecteert choreografen waarmee zij wilt werken. 

Dus zij beslist van ‘die choreograaf, die interesseert mij, omwille van zijn werk’. En dat kan 

dan zijn dat zo iemand zich wel laat inspireren door hedendaagse tendensen of dingen die 

nu actueel zijn, maar het is niet … Het is een beetje moeilijk voor mij om daar op te 

antwoorden, want ik heb geen beslissende functie in wat wij doen, ik heb een uitvoerende 

functie. Wij gebruiken teveel verschillende choreografen om dit te kunnen zeggen, 

sommigen doen het wel, sommigen doen het niet, dus dan zou je eigenlijk meer specifiek 

naar één choreograaf moeten gaan. Maar bijvoorbeeld met die choreografische workshops 

die wij doen, zijn dat wel heel moderne of hedendaagse mensen, die vertrekken met 

datgene dat zich op dat vlak afspeelt om zich te inspireren. 

Wat willen jullie met ballet vertellen aan het publiek?  

Ballet is een visuele kunst. Mensen komen naar het theater om te genieten: de schoonheid, 

van het fysieke, van de lichamen, maar dan in combinatie met muziek, met kunst, decors en 

kostuums. Dus dat wat betreft de meer algemene, oudere repertoires, de meer traditionele 

repertoire stukken. Met meer de hedendaagse of moderne dingen willen wij ook tonen hoe 

het klassieke ballet geëvolueerd is over de jaren, dat het geen museumstuk is, dat aan 

bepaalde tradities en conventies vastzit. Wij tonen iets, maar dan is het eigenlijk aan het 

publiek om dingen te herkennen, dingen die zij in hun persoonlijk leven ervaren, te zien 

spiegelen op het podium. Dat is voor iedereen anders. Dus eigenlijk nodigen wij mensen uit 

om te komen kijken en daar zelf iets uit te halen en dat kan heel verschillend of divers zijn. 

Dus aan de ene kant is het niet zozeer entertainment, in de zin van in musicals, dat ook, 

maar dat wij proberen om in mensen iets te raken, dat kan vreugde zijn, dat kan verdriet 

zijn, dat kan van alles zijn. 

Hoe brengen jullie boodschappen, verhalen en emoties over naar het publiek?  
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Als het verhalende balletten zijn, zoals in de oudere balletten, de sprookjesballetten, is er 

een verhaal dat het publiek kent of niet kent of in zijn programmaboekje kan lezen. En het 

verhaal wordt dan verteld door de karakters op bepaalde manieren aan te leren, zodat zij 

herkenbaar zijn of in bepaalde manieren te doen bewegen of te reageren op wat er gebeurt. 

In het klassiek ballet heb je ook het fenomeen van mime of die klassieke gebaren, die heel 

specifiek zijn, dus een soort danstaal, die enkel in klassiek ballet voorkomt. Dat zijn enkele 

gebaren die gebruikt worden om het verhaal te vertellen. De meeste dansers leren dat in 

hun opleiding en ik denk het publiek dat regelmatig naar het publiek gaat, herkent dat dan 

later ook. Dat vraagt gewoon een klein beetje gewenning. Dus dat wat betreft de meer 

klassieke stukken, de traditionele stukken. Voor wat betreft de hedendaagse dingen, voor de 

emoties die wij uitdrukken. Het is meer door middel van de bewegingen zelf. Dat is dan 

meer de choreograaf zelf die iets wil uitdrukken door middel van de danser, de manier 

waarop hij ze doet bewegen, heel groot of heel breed of heel ingehouden, heel gespannen 

of heel verkrampt. Het kan van alles zijn. En dat is dan aan het publiek zelf om daarin te 

herkennen wat zij daarin willen zien. Dus heel veel hedendaagse choreografen willen niet zo 

heel veel zeggen over wat zij uitbeelden, zij nodigen eigenlijk het publiek of de toeschouwer 

uit om zelf dingen te herkennen of zelf mee te gaan in wat er gebeurt. 

Dat is dan al een beetje een antwoord op de vraag of de betekenis van de stukken vooraf 

vaststaat of dat het publiek een deel van de betekenis toekent? 

Ja, dat is heel divers en het kan verschillen van stuk tot stuk. De meeste choreografen 

komen met een idee en dat kan een bepaald muziekstuk zijn, het kan een thema zijn uit een 

boek, het kan iets zijn uit hun persoonlijk leven. En sommigen van hen delen dat ook mee en 

voor ze aan een stuk beginnen, spreken zij hierover met de dansers, zij vertellen daarover. 

Anderen doen dat juist niet, zij willen dat de dansers ook op zoek gaan naar een eigen 

betekenis voor ieder. Dus het is heel moeilijk om daarop te antwoorden, want sommigen 

doen dat heel uitgebreid en anderen doen dat heel beperkt. Dus diegenen die heel 

breedvoerig een uitleg geven, zij zeggen dan ook aan het publiek ‘dat is wat ik wil zeggen’, 

anderen doen dat niet en dan is het eigenlijk aan het publiek om daar een betekenis in te 

zoeken of een emotie of een verhaal. Maar de meeste hedendaagse dingen die wij doen, zijn 

niet zozeer een verhaal, het zijn meer thema’s of bepaalde onderwerpen, die nogal breed 

zijn en dus niet die verhaaltjes of sprookjes zoals in het klassieke ballet, dat kan natuurlijk 

ook wel voorkomen, maar dat is niet zo courant. 

Is het volgens u belangrijk om een opleiding ballet gevolgd te hebben om de betekenis van 

stukken te kunnen begrijpen en de emoties die uitgedrukt worden te herkennen? 

Neen, ik denk niet dat het nodig is om een opleiding te hebben gevolgd. Voor het klassieke 

mime in ballet, als je dat een paar keer hebt gezien of als iemand u gewoon die bewegingen 

uitlegt, zult ge dat meteen herkennen. Sommigen spreken voor zichzelf en om gewone 

emoties te herkennen moet je geen opleiding of ervaring hebben. Het is eigenlijk beter van 

het gewoon spontaan aan te voelen of spontaan daardoor overmeesterd te worden. 

Denkt u dat als mensen regelmatig naar het ballet gaan kijken, dat ze dan meer zullen 

begrijpen dan dat het de eerste keer is dat ze een voorstelling zien? 
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Ja, ik denk zeker dat het goed is als mensen vaker komen en ook als mensen hetzelfde door 

een andere danser zien doen. Wij hebben dat ook, als wij bijvoorbeeld in een klassiek ballet 

als het Zwanenmeer, dat zijn drie verschillende prinsen of zwanenprinsessen, omdat die de 

rol elk op een eigen manier interpreteren. En voor de toeschouwer, zeker als je daar een 

beetje vertrouwd mee bent, is dat interessant, omdat elke danser, ja, sommige dansers 

slagen erin om weer andere dingen sterker naar voor te brengen en dat is voor de 

toeschouwer een soort verrijking, omdat zij telkens een ander facet van hetzelfde zien. Dat 

is hetzelfde met mensen die vaak naar muziek gaan, als je 3 keer de 5e symfonie van 

Beethoven hoort, maar door 3 verschillende orkesten gespeeld of door een andere dirigent 

gedirigeerd, dan klinkt de muziek telkens een beetje anders. En op dezelfde manier dans 

ook. Dus hoe vaker je het ziet, het is een live uitvoering, dus geen 2 voorstellingen zijn 

hetzelfde, dat maakt het boeiend, want er kan telkens iets anders in herkend worden. 

Bestaat er volgens u ballet of dans zonder enige vorm van betekenis? 

Ja, je hebt balletten, die eigenlijk meer om de vorm gaan. Zoals ook in de muziek, iemand 

kan gewoon een sonate componeren als een soort stijloefening. In de nieuwe klassieke 

balletten heb je dit vaker. Balanchine heeft dit heel dikwijls gedaan, gewoon een stukje 

muziek genomen en daar een dans op gemaakt, dan gaat het meer om een soort 

stijloefening of vormoefening. Maar zelfs bij zo’n balletten, die gewoon bedoeld zijn voor de 

toeschouwer om te genieten van de schoonheid van de constructie, zal ik maar zeggen, zelfs 

daarin worden emoties uitgebeeld, dus dan zijn er emoties van euforie of geluk of gewoon 

schoonheid. Dus het is nogal moeilijk, denk ik, om dingen te dansen zonder iets uit te 

drukken. Gewoon de manier waarop iemand beweegt, drukt al uit van het is leuk om het te 

doen of niet. 

Wordt er overal in de wereld aan ballet gedaan, denkt u?  

Ja, ik denk dat klassiek ballet wel vrij internationaal is, dat wordt op alle continenten 

gedaan, in sommige al iets meer dan in andere. Het is alleen in heel afgelegen gebieden, 

zoals Papua New Guinea of de Amazone, waar ik denk dat ze niet echt ballet, allé, klassiek 

ballet doen. Maar klassiek ballet is toch vrij internationaal verspreid over de hele wereld. 

Ziet ballet er overal hetzelfde uit of zijn er grote verschillen tussen de verschillende landen?  

Neen, globaal ziet het er hetzelfde uit. Er zijn wel verschillen, maar dat heeft te maken met 

de school die gevolgd wordt. Je hebt de Franse school, de Russische school, de Amerikaanse 

school en dat is eigenlijk iets in stijl of in verfraaiing of iets dat opgelegd wordt aan het 

klassiek ballet, maar dat is meer iets voor kenners, die kunnen zeggen, die persoon heeft zijn 

training in Rusland gehad of van een Russisch pedagoog of die komt van Engeland, van 

Londen. Dus het ziet er globaal hetzelfde uit, maar er zijn kleine afwijkingen of verschillen. 

Is er veel uitwisseling van dansers in de internationale balletwereld?  

Ja, klassieke dansers bewegen graag rond in de wereld, dus je zult ook hier bij het Ballet van 

Vlaanderen wel een 15-tal verschillende nationaliteiten vinden en dat vind je overal op de 

wereld. In Amerika, omdat dat iets verder is, zijn de meeste dansers Amerikanen, maar je 

hebt ook in de grote compagnies Franse dansers, Argentijse dansers,… Ja, die bewegen 
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overal rond. Nu is het wat moeilijker voor klassieke dansers om werk te vinden, omdat heel 

wat gezelschappen kleiner worden, er zijn niet zo heel veel klassieke dansgezelschappen 

meer. Maar dat fenomeen bestaat nog altijd van dansers, ook omdat hun carrière niet zo 

heel lang is, proberen zij om het meeste daaruit te halen. Dus als zij zich ergens bevinden, in 

een gezelschap dat hen niet 100% ligt, dan zal je zien, dan zullen zij daar geen 5 jaar 

wachten, zij gaan na 1 of 2 jaar iets anders zoeken, misschien een andere choreograaf, een 

ander gezelschap, met een repertoire dat hen beter ligt, maar zij bewegen vrij veel rond. 

Is het gemakkelijk om met dansers van verschillende landen samen te werken, van elkaar te 

leren, over ballet/dans te praten?  

Ja, dans is een vrij internationale taal. En in het klassiek ballet is het ook gemakkelijk, want 

de danstermen zijn allemaal in het Frans. Dus als je nu in Australië of Japan of waar dan ook 

uw opleiding volgt, dus de danstermen hebben allemaal dezelfde benaming in het Frans, 

dus dat maakt het gemakkelijk om met iedereen te communiceren. Het is een interessant 

fenomeen om dansers van verschillende culturen te zien, omdat in sommige culturen is het 

blijkbaar veel gemakkelijker om zich expressief uit te drukken in dans, ik denk bijvoorbeeld 

aan de Latijnse landen, aan de Scandinavische landen,… Maar dat kan ook van persoon tot 

persoon verschillen. Als je aan zuidelijke dansers vraagt om zeer expressief te dansen, is dat 

voor hen blijkbaar gemakkelijker dan voor meer noordelijkere of Engelse dansers. Dat heeft 

ook een beetje met het karakter van de landen te maken. 

Is er enkel uitwisseling binnen de balletwereld of hebben jullie ook uitwisselingen met 

dansers uit andere stromingen, zoals de hedendaagse dans, Spaanse dans, tapdans of 

andere stijlen?  

Bij ons komt dat niet zoveel voor, want wij hebben dansers nodig die zowel het echt 

klassieke als het eerder hedendaagse kunnen uitvoeren. Je hebt niet zoveel hedendaags 

getrainde dansers, die ook klassiek kunnen uitvoeren, dus dat is meestal de beperking. Maar 

het gebeurt wel, maar dan zijn dat heel specifieke balletten of heel specifieke rollen, dat wij 

een acteur hebben of een zanger of iemand die op een heel andere manier beweegt, dan de 

klassieke dansers en die kunnen dan deel uitmaken van een bepaalde productie, maar het is 

niet zo dat wij dat heel courant doen. 

Is ballet of dans in het algemeen volgens u een universele taal? Of is elke dans een taal die 

aan een bepaalde cultuur gebonden is?  

Dans is internationaal, want in elke cultuur wordt er gedanst op verschillende manieren. Het 

klassiek ballet is in het Westen ontstaan, in Frankrijk, dus het heeft zijn eigen specialiteiten 

of zijn eigen eigenschappen. Maar het is dan wereldwijd geëxporteerd, zeg maar, dus nu 

kan je volgens mij wel zeggen dat het een universele taal is. Nu is het wel zo, iedereen kan 

klassiek ballet gaan doen, maar niet iedereen kan dat even goed uitvoeren, omdat het toch 

ook een specifiek lichaam vereist. Je moet bijvoorbeeld gemakkelijk de benen naar buiten 

kunnen roteren, de meisjes moeten mooie voeten hebben om op hun spitsen te kunnen 

staan. Dus ja, ballet is universeel, maar niet altijd even toegankelijk voor iedereen. 

Is dans volgens u ook gebonden aan een bepaalde cultuur? 
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In elke cultuur wordt er gedanst. In Afrika dansen zij bijvoorbeeld om bepaalde rituelen als 

zij op de tamboeren dansen. Vroeger dansten ze in Europa rond de meibomen. Dus in elke 

cultuur wordt er gedanst, het is een universele taal, maar specifieke dansen of dansstijlen 

zijn dan meer gebonden aan bepaalde culturen. 

Hoe gaan jullie in de balletwereld om met taalverschillen?  

Zoals ik al zei, wij hebben dat gemak dat alle danstermen in het Frans zijn, dan is het niet zo 

moeilijk. En voor de rest, als iemand iets echt niet verstaat mondeling, dan lossen wij dit op 

door gewoon dingen voor te doen, door gewoon visueel dingen voor te doen. Sommige 

choreografen werken ook op zo’n manier. Zij geven dan niet zoveel uitleg mondeling, zij 

vertellen eigenlijk niet zoveel. Zij vragen dan de dansers om hun bewegingen te kopiëren. 

Dus eigenlijk kunnen zij gewoon zeggen van ‘Doe mij na’ en dan is het louter visueel. 

Is ballet volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Dat verschilt een beetje van gezelschap tot gezelschap. Het klassiek ballet is een vaste 

techniek, die al zoveel jaren bestaat en blijft zichzelf vernieuwen, omdat de dansers beter en 

beter worden. Dus de lichamen passen zich aan, omdat ook meer mensen dat doen. Het is 

meer verspreid, dus er zijn meer mensen die daaraan deelnemen. Het is een grotere groep 

om uit te kiezen, zal ik maar zeggen. Als je naar het repertoire kijkt, het past zich aan. Dus in 

plaats van het oude traditionele, de sprookjes, uit te beelden, avondvullende balletten, 

krijgen wij nu veel meer korte balletten, die om over het even welk thema kunnen gaan. Dus 

je hebt niet meer die beperking van het moet een verhaaltje zijn of het moet op pointes zijn 

of eerder wat. In een ballet of klassiek ballet kunnen zij nog op hun pointes staan, maar ze 

kunnen dit ook voor heel gekke dingen gaan gebruiken. Je hebt niet meer, zoals in de 

Barokmuziek, je moet bepaalde regels volgen, je mag een beetje je eigen zin doen. Dus het 

klassiek ballet zit niet meer in een ivoren toren, als ik het zo mag zeggen, het neemt ook 

inspiratie uit allerlei hedendaagse dingen. 

Welke waarden en normen kent het klassiek ballet?  

Er zijn een aantal gegevens in het klassieke ballet, als je naar de dansers kijkt, dat heeft te 

maken met een zeker lichaamsbeeld, een zekere lichaamsschoonheid of esthetiek, dat voor 

ons belangrijk is, dus de manier waarop iemand gebouwd is. Het gaat dan om voeten die 

naar buiten moeten gedraaid zijn, een voet met een hoge wreef, een zekere souplesse is 

vereist, dus dat zijn meer de waarden of de normen in het klassieke ballet. Dus iemand kan 

misschien een hele goede hedendaagse danser zijn, maar als die niet aan die fysische eisen 

van het klassiek ballet voldoet, zal dat voor ons ook niet mooi zijn als die klassiek ballet 

danst. Die kan dan heel goed zijn in hedendaags, maar in het klassiek zullen wij dan zeggen 

‘dat is zeker niet ideaal’. Wij hebben dansers die beter zijn in hedendaags en dan andere die 

weer beter zijn in klassiek en vaak heeft dit te maken met fysieke mogelijkheden en 

beperkingen. Dus dat is meer de waarden in het ballet, denk ik. 

U zei al dat het Ballet van Vlaanderen vaak samenwerkt met externe choreografen. Zijn er 

soms ook mensen van het gezelschap zelf die choreograferen? 
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Wij doen elk jaar één programma, waarin wij de dansers stimuleren om eigen dingen te 

maken. Dit heet ‘Coup maison’. Dan is het aan de dansers om in hun vrije tijd iets te creëren. 

Zij vragen hun vrienden en collega’s dan om daaraan mee te doen. Dat vinden wij heel 

belangrijk, want het is niet zo gemakkelijk, het vak van choreograaf en dat geeft hen de 

gelegenheid om dat uit te proberen, maar ook voor de directie, om te zien of er mensen zijn 

die talent hebben om dit te doen. Wij hebben al enkele dansers gehad, die later dan zijn 

verder gegaan als choreograaf, eens hun danscarrière erop zat, of voor het gezelschap zelf 

stukjes hebben gemaakt. Dus ja, wij stimuleren mensen om op zoek te gaan naar zichzelf, 

zich uit te drukken door middel van choreografie. 

Hebben jullie, als balletmeester of danser, inbreng in de manier waarop een choreografie 

opgevoerd wordt? 

Als een choreograaf voor ons een stuk creëert, dat verschilt wel van choreograaf tot 

choreograaf, dan hebben wij, als balletmeesters de taak om te begeleiden. Wij zijn dan de 

tussenpersoon. Sommige choreografen laten zich echt inspireren door de dansers en maken 

dan echt specifiek iets op de dansers. Andere doen dit niet zo. Zij hebben een idee, dat zij op 

voorhand hebben geformuleerd en zij willen dus echt iets overbrengen en het is dan niet zo 

dat ze aan de dansers vragen ‘Hoe ga je dat doen?’ of als de dansers stellen zelf iets voor en 

dat  zij zeggen ‘Aja, dat is goed, we kunnen dat zo doen’, het is dan meer van ‘Ik wil dat je 

het zo doet’. Dat verschilt van choreograaf tot choreograaf, sommigen hebben dat heel 

graag, dus de wisselwerking, dat de creatie wederzijds is en anderen hebben liever hun 

eigen ding en zeggen ‘Ik wil dat het zo is’.  

Hoe wordt er bepaald welke danser welke rol zal dansen en wie met wie moet dansen?  

Meestal wordt dit afgesproken tussen de choreograaf en de directie, dus zij beslissen wie 

welke rollen danst. En wie met wie danst, heeft vaak te maken met fysiek. Je kan geen grote 

dansers met een kleine danser zetten, esthetisch is dat niet mooi. Je kiest mensen die elkaar 

fysiek aanvullen, die mooi samen lijken of die op een soortgelijke manier bewegen. Dus 

iemand die heel lyrisch of heel mooi langzame bewegingen kan doen, dan zoeken zij iemand 

die gelijkaardig kan bewegen om daar een koppel mee te maken. Voor sommige rollen heb 

je echt dynamische mensen, die heel snel en explosief kunnen dansen, dan zoek je mensen 

die eerder een dynamische manier van bewegen hebben en die dan samen zetten. En als zij 

dan 1e, 2e of 3e cast hebben, dan kiezen zij meestal voor één bepaalde rol mensen die op een 

soortgelijke manier de rollen gaan dansen. Vaak nemen zij dan, als zij iemand hebben die 

heel mooi en langzaam kan dansen, dan kan het zijn dat de directie zegt: ‘We moeten 

proberen die persoon veelzijdiger te brengen’ en dat zij die persoon dan casten in iets dat 

niet zo voor de hand liggend is, om die persoon dan aan te sporen om meer veelzijdig te zijn 

en verschillende facetten te ontwikkelen en niet altijd maar hetzelfde te doen. Wie wat 

danst is dus meestal een afspraak tussen directie en choreograaf of de persoon die het 

ballet komt aanleren. 

Heeft de rol die ze krijgen ook iets te maken met het feit of ze solist of corps de ballet zijn 

of met het aantal jaren ervaring die ze hebben in het gezelschap? 
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Tja, heel veel gezelschappen werken met een bepaalde hiërarchie. Dus je kunt geen solisten 

rol dansen, als je geen solist bent. Maar hier in het Ballet van Vlaanderen zijn wij nogal 

soepel wat dat betreft. Dus als iemand in de corps de ballet staat en wij vinden dat die 

zekere dingen aankunnen of dat die de capaciteiten tonen om later carrière te maken, dan 

kan dat zijn dat zij al eerste cast van iets zijn. Of als hier een choreograaf komt, die al 

meteen een bepaalde affiniteit heeft met een danser en die zegt ‘Ik wil die persoon graag 

hebben’, dan wordt dat gewoon gedaan. Hier zijn er dus wel een aantal richtlijnen, maar 

dat staat niet vast dat iemand die corps de ballet is geen solistenpartij mag doen of 

omgekeerd. 

Worden de dansen gemaakt op bestaande muziek of omgekeerd?  

Dat verschil hangt er van af wat de choreograaf zelf wilt. Meestal is het bestaande muziek, 

want het is niet zo gemakkelijk om mensen te vinden die muziek componeren en vaak is dat 

heel duur ook, maar wij hebben dat al meegemaakt. Vorig jaar hebben wij een ballet 

gedaan van David Dawson, The third light, en dat is muziek die specifiek voor dat ballet 

gecomponeerd is door Gavin Bryars, maar dat is niet zo courant, omdat het financieel niet 

zo evident is. 

Wordt er ook soms gedanst zonder muziek?  

Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt vaak in meer hedendaagse stukken. Een heel stuk in stilte, dat 

gebeurt niet zo vaak, maar in balletten zijn er vaak hele delen die in stilte gedanst worden. 

Soms wordt er op gesproken teksten gedanst of op percussie, dat kan van alles zijn, het 

staat ook niet vast wat wel en wat niet. 

Wat is de betekenis van muziek voor het dansen? 

Meestal, in 99% van de gevallen, wordt er op muziek gedanst en dat is belangrijk, want 

muziek dicteert vaak hoe je gaat dansen. Heel simpel gezegd: als het heel langzame muziek 

is, zal je heel langzaam dansen, als het heel snelle muziek is, zal je eerder snel daarop 

dansen. De muziek is heel belangrijk, omdat dit voor een deel het karakter bepaalt of de 

manier waarop je gaat bewegen. 

Waarover kan ballet gaan?  

Over alles (lachje). Zoals ik al vertelde, in oudere balletten kan het over sprookjes gaan, 

maar vandaag kan het ook over om het even wat gaan, dat hangt van de choreograaf af, 

waarop hij zich inspireert. 

Kan je enkele onderwerpen of thema’s noemen die regelmatig aan bod komen in ballet?  

Ballet of dans is heel fysiek, zoals ik zei. In klassiek ballet heb je heel veel pas de deux of 

mensen die met elkaar dansen. En dat is mee geëvolueerd: in het meer hedendaagse 

klassiek ballet, zie je ook veel mensen die met elkaar dansen, paardansen, zoals in 

‘symphony of psalms’, dat jij ook gebruikt, wordt dat helemaal uitgebeeld. Dus vanaf het 

moment dat twee mensen met elkaar dansen, kunt ge daar relatie in zien, dus verhoudingen 

tussen mensen, hoe zij met elkaar omgaan, harmonieus of expressief. Ik denk dat dat heel 
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belangrijk is. Dat is één thema, relatie: hoe staan mensen tegenover elkaar? Ook met grote 

groepen: zijn die vijandig, zijn die georganiseerd, zijn die in chaos? Dus je kan allerhande 

thema’s uitbeelden: relatie, liefde, haat, conflict,… Op die manier is er een heel breed 

gamma van wat je kan doen. Dus dat je niet van een verhaal vertrekt, maar van emoties. 

Kan je mij iets vertellen over het Zwanenmeer? Waarover gaat het stuk en hoe wordt het 

verhaal gebracht?  

Het Zwanenmeer is één van de grote meesterwerken van het klassieke ballet. Het is een 

ballet dat zijn première heeft gehad in de vorm dat wij het nu kennen, aan het einde van de 

19e eeuw, in Rusland. Dit is op muziek van Peter Tsjaikowski, die heeft het gegeven libretto 

gebruikt om een ballet op te componeren. Het verhaal gaat over een tovenaar of een boos 

personage, dat een meisje of een prinses betoverd heeft, dat zij de gedaante van een zwaan 

aanneemt. De enige manier dat dit verbroken kan worden, is als iemand verliefd op haar 

wordt en haar eeuwige trouw zweert. Zij ontmoet een prins, maar het boze komt er weer 

tussen. Hij laat de prins denken dat hij die vrouw die hij tegenkomt, dat dat zijn 

zwanenprinses is, maar het is dan eigenlijk de dochter van de tovenaar. Op die manier 

wordt zij dan gedoemd om eeuwig zwaan te blijven. Maar dan wisselt het een beetje, want 

er zijn verschillende versies van het ballet. Het verhaal wordt eigenlijk verteld door de 

verschillende karakters, de manier waarop zij bewegen. In het Zwanenmeer is ook de 

muziek heel belangrijk, want de muziek vertelt meer het verhaal, want er zijn verschillende 

thema’s in de muziek, die te herkennen zijn: wanneer komt het kwade, wanneer het lyrische, 

wanneer het droevige? 

Hoe eindigt het stuk bij jullie? 

 In de versie die wij met het Ballet van Vlaanderen doen, dat is van Marcia Haydée, die dat 

hier gebracht heeft, eindigt het eigenlijk met de zwanen, de vriendinnen van de 

zwanenprinses, nemen een soort wraak op Rothbard en die wordt uiteindelijk door hen 

verslagen of gedood. En dan zien we de zwanenmeisjes met dan eigenlijk de prins en de 

prinses, die terug mens zal worden, in een finale tableau. Dus eigenlijk wordt het kwade hier 

verslagen. 

Wat zijn opvallende kenmerken van het stuk?  

De kenmerken zijn vooral die dingen die aan het einde van de 19e eeuw gebruikelijk waren 

in het klassiek ballet. Het ballet is in 4 aktes of 4 tonelen verdeeld. De 1e en de 3e zijn 

eigenlijk waar er normale mensen zijn, dus dan hebben wij de prins en zijn moeder en hun 

dienaars, dus ook de boeren. En in de 3e akte zijn er dan ook de hovelingen. Terwijl in de 2e 

en 4e akte, dan zijn dan zogezegd de witte aktes, hebben wij dan de danseressen die de 

zwanenmeisjes uitbeelden. Dus dat zijn de twee grote zijden in het ballet, die van de 

gewone mensen en die van de zwanenmensen. Andere elementen zijn de hele mooie 

samenstelling van de groepsdans, vooral dan in de zwanenaktes. En in het zwanenmeer is 

dat ook interessant, omdat wij in de 3e akte nationale of karakterdansen hebben, waar 

geprobeerd wordt om door middel van de muziek en bepaalde bewegingen, de verschillende 

landen, die dan eigenlijk present zijn op het feest, uit te beelden of gewoon die kleur 

daarvan te laten zien. 
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Welke waarde heeft het Zwanenmeer voor u persoonlijk?  

Toen ik zelf nog dansstudent was, was dat een ideaal om na te streven, om op die manier te 

kunnen dansen, want het stelt hele hoge eisen. Een beetje zoals het repertoire in de opera, 

zoals ‘La Traviata’ of ‘Carmen’. Het zijn echt de vaste waarden in het klassieke 

balletrepertoire. Het is om dat te kunnen bemeesteren, dat wil dan zeggen dat je je vak 

kunt. En dan ook als balletmeester, om jonge dansers te helpen om datzelfde te bereiken. 

Dus eigenlijk is dat gewoon één van de dingen die je moet kunnen om jezelf een goede 

klassieke danser te noemen. Het is een ideaal om na te streven en te kunnen bereiken. 

Welke maatschappelijke waarde heeft het Zwanenmeer, aangezien het een stuk is dat al 

meer dan 100 jaar wordt opgevoerd? 

De maatschappelijke waarde, dat is misschien wel omdat het uit een bepaalde context is 

voort gekomen, namelijk het klassiek ballet aan de hoven van Rusland op het einde van de 

19e eeuw. Dus heeft het een soort geschiedkundige waarde ook. Maar ik denk dat voor veel 

mensen de maatschappelijke waarde nog altijd, ik denk dat er veel mensen zijn die naar het 

theater gaan, een beetje om te ontsnappen uit het dagelijkse leven of om afgeleid te 

worden van het dagdagelijkse leven. En omdat het in het traditionele klassieke ballet gaat 

om de esthetische dingen, de mooie dingen, dus om meegevoerd te worden door het 

verhaal, de schoonheid te kunnen bewonderen. Dus eigenlijk puur om 2 of 3 uur uit het 

dagelijkse te stappen. Zoals je eventjes naar een museum gaat of naar een symfonieorkest, 

gewoon u eventjes te verliezen in iets van schoonheid, iets van harmonie. 

Denkt u dat de emoties of de inhoud van het verhaal ook iets bijdragen aan het feit dat dit 

stuk al zo lang opgevoerd wordt? 

Ja, ik denk het wel, want in een ballet als het Zwanenmeer zijn de emoties of de dramatiek 

vrij zwart-wit. Het is heel herkenbaar. Het is niet dat het niet subtiel gebracht wordt of zo, 

maar ik denk voor iemand die nog nooit naar een balletvoorstelling is geweest, als die gaat 

zonder er iets over te weten, zal die meteen kunnen herkennen ‘Ah, dat is een goede 

persoon, dat is een slechte persoon’. De primaire emoties, zeg maar, zijn heel herkenbaar, 

liggen heel dicht aan de oppervlakte. En ik denk ook dat dit één van de redenen is waarom 

ballet zo internationaal verspreid is. Het Zwanenmeer is het klassiek ballet dat het vaakst 

wordt opgevoerd. En ik denk als je daar nu in Bejing naar kijkt of in Rio de Janeiro, dat 

iedereen diezelfde emoties voelt, van woede en van haat, iemand om het bos leiden, verliefd 

zijn, gedumpt zijn en dat maakt het dus heel herkenbaar. 

Kan je mij iets vertellen over de Psalmensymfonie? Waarover gaat het stuk?  

Psalmensymfonie is een ballet van Jiri Kylian. Hij was lang choreograaf en directeur van het 

Nederlands Danstheater. Het stuk is van het begin van de jaren ’80, geloof ik. Het is op 

muziek van Stravinsky. Het is heel expressief, de muziek ook en de bewegingen en de dans 

ook. De dansstijl is eigenlijk klassiek ballet, maar dan een beetje in een moderne aankleding. 

De danseressen dansen bijvoorbeeld niet op spitsen en ook sommige bewegingen zijn 

vertrokken vanuit een klassieke dansbeweging, maar die zijn een klein beetje uit elkaar 

getrokken. Het is allemaal een beetje breder. Het is niet noodzakelijk dat het allemaal 
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gracieus moet zijn, zoals de meeste dingen in het klassiek ballet. Hier kunnen de benen ook 

parallel gedraaid worden of de voeten geflext worden. Heel het lichaam wordt hier gewoon 

als expressie gebruikt. Ik heb vroeger gezegd dat het in het klassieke ballet vaak om rechte 

lijnen gaat, die meestal worden recht gehouden. Maar in een stuk als psalmensymfonie en 

andere werken van Jiri Kylian wordt heel het lichaam gebruikt, dus ook met contracties en 

dingen die wij vroeger niet in het klassieke ballet zagen. Waar het stuk over gaat, is zoals ik 

vroeger zei, relatie, maar je kan er veel meer in zien: afscheid, de dood kan je er in 

herkennen. Het speelt zich af op een leeg podium met enkel bidstoelen of biechtstoeltjes, 

kerkstoelen zijn het eigenlijk en vanachter een suggestie van wandtapijten. Dus je kan er 

iets in zien van spiritualiteit, van religie. Zoals ik al zei, hij zegt er zelf eigenlijk niet zoveel 

over, hij wil dat het publiek erin herkent wat zij daaruit halen of wat zij daarin zien. Voor 

mij, ik vind dat het gaat over relatie, hoe mensen tegenover elkaar staan, hoe mensen 

geborgenheid zoeken bij elkaar, hoe mensen conflict met elkaar beleven en afscheid, omdat 

op het einde de hele cast verdwijnt, want die zijn van achter opgesteld en die wandelen 

gewoon heel langzaam de verte in, dus je kan daarin zien: afscheid, dood, mensen die 

verdwijnen, sterven. 

Welke waarde heeft de Psalmensymfonie voor u?  

Ik heb de Psalmensymfonie gezien toen ik nog maar pas in Europa was en voor mij gaf dat 

toen, door daar naar te kijken, een gevoel van bevrijding. De manier waarop de dansers de 

ruimte gebruiken om te dansen, het is heel breed, het is heel groot. Ik vond het heel groot en 

heel mooi, niet zozeer uitbundig, want het stuk is heel ingehouden, maar heel expressief 

omwille van het feit dat zij zo groot bewogen. Er zijn een aantal leuke vondsten in, waarvan 

je denkt ‘Hoe heeft hij dat gedaan?’ of ‘Hoe is de choreograaf daar op gekomen om zoiets te 

doen?’ En dat zijn hele simpele dingen: dat de meisjes bijvoorbeeld hun hand houden voor 

de ogen van iemand en dat die daar dan onder verdwijnt. Dus dat kan heel veel zeggen. Het 

is een heel eenvoudige beweging of idee, maar het zegt uiteindelijk veel meer dan je denkt 

dat zoiets is. Dus voor mij, ik vond het altijd een heel mooi stuk, ook omdat ik zoveel van de 

muziek hou. 

Welke maatschappelijke waarde heeft de psalmensymfonie volgens u? 

Ik denk dat het voor veel mensen gemakkelijker is om op te gaan in een ballet als de 

Psalmensymfonie dan bijvoorbeeld een Zwanenmeer, omdat het Zwanenmeer of een oud 

klassiek ballet, dat is nogal gestileerd, dus het gaat over bepaalde conventies en zo. En een 

ballet als de Psalmensymfonie is veel meer vanuit de buik. Ik denk dat mensen daar 

gemakkelijker emoties gaan in herkennen, ook omdat het niet om een sprookje gaat. Het 

zijn gewoon twee mensen die met elkaar dansen, op een heel gewone manier. Dus ik denk 

dat dat toegankelijker is voor veel mensen. En ook omdat het over dingen gaat zoals relatie, 

spiritualiteit, dat zijn dingen waar veel mensen bij stilstaan of die mensen inspireren. Dus ik 

denk dat dat ook wel een redelijke maatschappelijke waarde heeft, elementen waarin de 

mensen zich gemakkelijk kunnen herkennen. 

Kan u enkele van de belangrijkste verschillen en gelijkenissen tussen beide stukken 

opnoemen? 
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Belangrijk in beide stukken is de muziek, denk ik. In het Zwanenmeer is de muziek echt 

specifiek gecomponeerd voor het ballet. Tsjaikowski was een meester om met thema’s te 

werken en het is dus een heel kleurrijke compositie. Jiri Kylian heeft gekozen om de muziek 

van Stravinsky te gebruiken, dus de muziek is niet voor ballet gecomponeerd. Hij heeft 

gewoon gekozen om die muziek te gebruiken. Omwille van de kracht van de muziek, maakt 

dat ook dat het stuk heel krachtig is. Het zijn een beetje 2 verschillende stijlen, verschillende 

manieren van dansen. In het Zwanenmeer gaat het dus om het formele klassieke 

ballettechniek, terwijl de Psalmensymfonie, dat is maar aangepast aan het eind van de 20e 

eeuw. Waarin de twee stukken op elkaar kunnen lijken, is de uitbeelding van emotie, daarin 

volgen zij een beetje de muziek, wanneer de muziek lyrisch is, harmonieus, dat er op een 

bepaalde manier gedanst wordt om zekere emoties uit te beelden. Terwijl als de muziek heel 

snel wordt, krachtig, heel dynamisch is, dan wordt er op een andere manier gedanst en dat 

is dan weerom om energie of boosheid of zoiets uit te beelden. Dus een beetje dat zij de 

muziek gebruiken om bepaalde dingen naar voor te brengen of te accentueren.  

Wat is volgens u de maatschappelijke waarde van ballet of dans in het algemeen?  

Dans is universeel, dus er wordt overal gedanst. Ik denk de maatschappelijke waarde van 

dans voor mensen om naar een voorstelling te gaan kijken, is om even uit het gewone te 

stappen, om meegevoerd te worden door iets dat vroeger vooral om schoonheid ging, maar 

nu ook om dingen die gewoon herkenbaar zijn, dus gevoelens die mensen kunnen 

herkennen. En ook inspirerend, ik weet als ik soms naar een ballet- of dansvoorstelling ga 

kijken en ik kom buiten, heb ik dikwijls het gevoel van ‘Ah, ik wil bewegen of ik wil over 

straat lopen en springen en draaien.’ Ik weet niet of er mensen zijn uit het gewoon publiek, 

die datzelfde gevoel hebben, maar met dat ik nu altijd in de zaal zit als wij een voorstelling 

doen, dan merk ik toch wel, als wij bijvoorbeeld ‘Impressing the Czar’ doen, dat men aan het 

einde, het laatste deel heet ‘Bongobongo’, dat is eigenlijk gewoon hedendaagse dans, kunt 

ge maar zeggen, dat is heel repetitief en heel leuk om naar te kijken. En heel vaak zie je dan 

mensen, als ze het theater uitlopen, sommige van die bewegingen nadoen, dus het geeft 

ook iets van inspiratie voor mensen, gewoon. Het is niet gewoon eventjes uit het gewone 

stappen, maar ook … ja, iets leuks te beleven. Het kan gewoon amusement zijn, maar ook 

meer dan dat. 

Wat denkt u dat de reden is waarom mensen overal ter wereld dansen? Zijn er bepaalde 

kenmerken van dans, die dans aanstekelijk of aantrekkelijk maken? 

We hebben vroeger gesproken of dans altijd begeleid wordt door muziek en of dans ook in 

stilte kan gebeuren. Nu, zelfs als dans in stilte gebeurt, is er toch steeds een bepaald ritme 

aan gebonden, al wordt dat niet uitgesproken of al is dat niet hoorbaar. Zeker in het geval 

dat er meer dan één danser is, als er bijvoorbeeld zeven dansers zijn, die in stilte samen 

dansen, is er altijd een ritme: soms maken zij geluiden, dat zie je vaak in hedendaagse dans 

dat zij dan ‘Whoe, whoe, whoe…’ doen of met hun voeten stampen. Wat ik dus eigenlijk wil 

zeggen, is dat, zelfs al wordt er in stilte gedanst, toch is er een zeker ritme. En een ritme, dat 

is eigenlijk uw hart dat klopt: ‘Doef, doef, doef’. Dus ieder mens die leeft, heeft een ritme in 

zijn hart en ik denk dat dat eigenlijk is, waar dans vandaan komt. Dus iedereen die leeft, 

heeft een ritme. Dus het leven heeft een ritme. Dus hoe primitiever de cultuur, allé, primitief 
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klinkt een beetje denigrerend en dat bedoel ik niet, maar bijvoorbeeld in Afrika, en daar is 

het ritme van de dans nog belangrijker, omdat die vrij primair is, dus door middel van die 

trommels waar zij op kloppen. Nu, in klassiek ballet of in meer gecultiveerde vormen van 

dans heb je dat ook, dan is dat veel verfijnder, dan heb je ook die ritmes en zo, maar die zijn 

een beetje verdoezeld of verstopt. Maar bijvoorbeeld in balletten van Tsjaikowski heb je heel 

vaak, vooral in de coda’s van bepaalde variaties, krijg je heel vaak in de muziek syncopes, 

die ‘m tjoe, m tjoe, m tjoe’, dus dat is eigenlijk een soort spel van ritme. Maar wat ik 

eigenlijk wilde zeggen, iedereen danst, omdat er een ritme is en dat ritme komt eigenlijk van 

uw hart dat klopt. 

Mooi gezegd! 

(Lachje) 

Zijn er soms stukken waarin ballet verweven wordt met andere dansstijlen, bijvoorbeeld 

Spaanse dans, Afrikaanse dans?  

Ja, zoals in het Zwanenmeer heb je daar die stukjes, maar dat is ook meer een gebruik van 

de 19e eeuw, waar er een interesse was voor exotisme, dat er dan in de muziek elementen 

uit andere culturen of andere muziekstijlen genomen werden, dus dan zien we dat ook in de 

dans. Vandaag de dag wordt dat ook gedaan. Een stukje jazz kan bijvoorbeeld in klassiek 

ballet voor komen en dan wordt daar ook meer aan jazzballet gedaan. Ik had het daarnet 

over ‘Impressing the Czar’, dat wij hier doen van William Forsythe en dat is eigenlijk een heel 

goed voorbeeld. Sommige delen zijn echt louter klassiek ballet, maar dan komt daar heel 

veel bij: er zijn mensen die zingen op het podium, er zijn mensen die spreken op het podium 

en ook de dans is dan ook heel vrij, die ligt niet vast in die structuur van het klassiek ballet. 

Er worden vaak andere elementen gebruikt en dat kan dan muziek zijn of bepaalde 

bewegingen. Als je bepaalde bewegingen uit een Spaanse dans neemt en je zet dat gewoon 

zo, de meeste mensen herkennen dat ‘Ja, dat is Spaanse dans’ of door bepaalde houdingen 

die zij kunnen aannemen, dus op die manier is dat dan herkenbaar, ja.  

Zijn er stukken waarin er enkel aan ballet gedaan wordt en waarin er dus geen invloeden te 

vinden zijn van andere ‘dansstijlen’?  

Ja, ik heb dat vroeger ook gezegd, dan gaat het eigenlijk meer om vormoefeningen. Eén van 

de elementen daarin is om de klassieke danser aan te sporen om de techniek daarvan zo ver 

mogelijk te perfectioneren. Vaak gaat het eigenlijk om heel gewone klassieke variaties of 

danssequenties, die voor de dansers zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. Dus als ik dat 

mag vergelijken met bijvoorbeeld een aria voor een coloratuur soprano, dat zijn eigenlijk 

hele moeilijke dingen, op dezelfde manier, om de virtuositeit van mensen te ontwikkelen. 

Dus daarom dat dat steeds gebracht wordt, omdat het een uitdaging biedt voor iemand die 

de techniek bemeestert, om te zien tot welk niveau zij dat kunnen brengen. 

Zijn er soms stukken waarin ballet verweven wordt met andere kunsten (muziek, drama, 

mime, visuele kunsten, film, …)?  

Ja, dus zoals ik al zei, er is bijna altijd muziek voor dans. Het is ook altijd visueel, je moet 

dans eigenlijk kunnen zien. De dansers zijn altijd gekleed of zij dansen in een ruimte, er is 
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dus altijd aankleding en dat kan gaan van heel minimaal en eenvoudig tot heel uitgebreid of 

overheersend. In meer moderne of hedendaagse balletten krijgen we ook heel vaak 

audiovisuele elementen, die toegevoegd worden: schermen waar dingen op geprojecteerd 

worden … Ik heb al klassieke balletten gezien, waar iemand met een videocamera, waarbij 

een deel van het lichaam wordt gefilmd en wordt geprojecteerd op een scherm in een 

andere ruimte. Wat zij ook soms doen, is delen van het podium afbakenen of afschermen, 

door middel van decor, dat een soort van obstructie, hindernis of belemmering stelt voor 

diegenen die dansen. Dus het kan eigenlijk van alles zijn. Maar ik zou zeggen, er is altijd … 

het is nooit alleen maar dans. Er zijn altijd andere elementen, die erbij komen. 

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 

Iedereen danst eigenlijk. Vroeger in het interview had je een vraag ‘Hoe communiceren jullie 

als jullie de taal niet spreken?’ En dan zei ik ‘Door middel van voorbeelden, door iemand die 

van voor staat en de andere volgen gewoon die manier van bewegen’. Dus ik denk dat dat 

eigenlijk de beste manier is, dat mensen die verschillende talen spreken eigenlijk samen 

kunnen dansen door middel van gewoon dezelfde bewegingen te herhalen of één persoon 

die het voordoet, dat voorbeeld te volgen. In klassiek ballet is dat iets moeilijker, omdat dat 

al een zekere vaardigheid vraagt, maar in meer basisvormen van dans of in 

dansbewegingen is dat veel eenvoudiger, bijvoorbeeld van gewoon de voeten op zij te 

zetten. En zoals ik al zei, sommige choreografen werken op die manier, zij staan gewoon van 

voor, zij doen bepaalde bewegingen, zij herhalen die en de dansers moeten die imiteren. 

Uiteindelijk is dat een soort van communicatie: iemand zegt iets en de anderen herhalen. 

Soms krijgen dansers ook opdrachtjes. Ze krijgen iets aangeleerd en dan krijgen zij een 

opdracht: ‘Neem die bepaalde bewegingen en breidt dit uit of maak het je eigen’. En dan 

moeten zij daar een tijdje aan werken en dan moeten zij dat tonen. Of dan moeten twee 

mensen samen iets doen. En dat is een heel leuke oefening, omdat je dan ziet hoe mensen 

heel verschillend dingen gaan interpreteren of dingen gaan opzoeken in een manier van te 

bewegen. 

Denkt u dat dansen dan banden schept tussen mensen? 

Ja, dat denk ik wel, omdat het een heel basische manier van communicatie is, een heel 

directe manier van communicatie is. Een lichaam zegt vrij veel: een lichaam dat recht staat 

of een lichaam dat ingedoken is. Dus eigenlijk de manier waarop mensen bewegen, zegt ook 

heel veel over hen en dus eigenlijk, voor iemand die de taal niet verstaat, maar de beweging 

ziet, die kan ook vrij veel aflezen uit hoe iemand beweegt: is iemand uitdagend, is iemand 

aanlokkelijk. Dus ik denk wel dat dit een manier is om banden te scheppen, maar ook, je kan 

iemand van je weg duwen, door op een bepaalde manier te bewegen of iemand aantrekken. 

Heel erg bedankt voor het interview! 
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Rosalba Torres Guerrero – interview op 20/01/2011 

Je m’appelle Emilien-Maria Rosseel. Je suis étudiante en sciences pédagogiques à 

l'université de Gand. Le but de cette interview, en vie de mon diplôme de master cette 

année, est de voir si la danse peut rapprocher les gens. Je veux comparer le ballet classique 

et la danse contemporaine au point de vue signification et émotions. Je veux également 

vérifier si l’ on doit considérer le ballet classique et la danse contemporaine comme 

contraires ou comme deux façons différentes d’ exprimer les mêmes émotions et ayant la 

même signification. Je voudrais poser quelques questions.   

Est-ce que vous voulez vous présenter ? 

Mon nom est Rosalba Torres Guerrero. Je suis danseuse, maintenant depuis 5 années, au 

Ballet C de la B, à Gand.  

Où est-ce que vous êtes nés ?  

Je suis née en Suisse, à Genève.   

A quel âge avez-vous commencé à danser ?  

A l’âge de 9 ans.  

Vous aviez quel âge quand vous avez eu votre première expérience de podium ?  

Déjà dans l’école. Moi, j’ai fait le conservatoire. Et déjà à l’école, chaque année, on avait un 

spectacle. Mais après, vers l’ âge de 15 ans, en même temps que je poursuivais mes études 

en conservatoire et en faisant des stages à côté, j’étais aussi dans un compagnie modern-

jazz à Genève.  

Est-ce que vous pouvez me raconter votre première expérience avec la danse ?  

Mon premier souvenir de danse, c’est une fête à la maison, chez moi, dans ma famille, où on 

faisait beaucoup de fêtes avec plein d’amis et on dansait. Un de mes premiers souvenirs de 

danse, c’est avec une robe très large et je tournait, tournait, tournait, comme une foule en 

regardant la robe, qui tournait et ça c’est vraiment… je suis grisée. Voilà, c’est ça, un de mes 

premiers souvenirs de mouvement jouissif.   

Quelle était l’occasion pour vous pour commencer la danse professionnellement ?  

Après la conservatoire à Genève, j’ai fait une audition à l’école professionnelle de danse 

d’Angers, le CNDC d’Angers, qui est le Centre National de la Danse Contemporaine en 

France. Et donc c’est une école professionnelle, et aux termes de deux années, il y avait un 

travail avec trois différents chorégraphes, dont Bernardo Montet et Dominique Bagouet et 

Christopher Steel et Suzy Blok. Donc c’étaient 3 pièces qui ont tournées en France et puis, 

aux termes de toute cette étude, et de la fin de ce cycle professionnel, - enfin c’était tout à 

fait claire que c’était ça que je voulais faire – enfin, après j’ai commencé ma carrière. 

Pourquoi avez-vous choisi les Ballets C de la B ? 
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C’est  une rencontre, un moment donné clef pour moi   J’ai travaillé presque 9 ans avec la 

compagnie de Rosas de Anne Teresa de Keersmaeker et c’est un cycle qui s’est terminé. Et à 

ce moment là j’ai rencontré Alain Platel qui m’ a proposé d’ intégrer sa prochaine pièce qui 

est VSPRS. Donc j’ai accepté et j’ai commencé avec lui. 

Que signifie la danse dans votre vie personnelle ?  

C’est une grande question. C’est une nécessité, d’abord. Je peux exprimer complètement qui 

je suis, que par la danse. Je pense que c’est ma raison de vie.  

Vous dansez à quels moments ? Vous dansez aussi dans vos moments libres ? 

Il y a pour moi deux, enfin il y a la danse sur scène, et puis il y a la danse pour moi, ou dans 

le studio, ou dans les fêtes, qui sont des moments de liberté, expression de liberté, qui sont 

pas la même sur scène que en privé.  

Quels styles de danse avez-vous pratiqués ?  

Donc j’ai d’abord commencé au Conservatoire par la danse classique, que j’ai pratiqué de 

mes 9 ans à la fin de mes études au sien du lycée d’esquisse au tour de mes 19 ans et après 

je pense, vers 11, 12 ans, au Conservatoire toujours au ballet moderne, du jazz et des 

claquettes. Et en même temps que les études au Conservatoire, moi j’ai fait énormément 

des stages à côté, de différentes danses modernes, contemporaines, jazz, afro-jazz… un peu 

tout ce qui me passait par la main en fait. Je n’avais pas du tout du désir de restriction, je 

n’avais pas une direction précise, je voulais apprendre le plus possible et me confronter le 

plus possible à des différentes expressions. Après, au scène du lycée d’esquisse, on avait 

évidemment un très grand focus sur la danse contemporaine, la danse moderne, même si on 

avait encore du ballet. Et là, il y avait beaucoup d’intervenants extérieurs à l’école,enfin 

c’était la majorité des gens, il y avait quelques professeurs attitrés, mais autrement 

c’étaient tous des intervenants extérieurs, des chorégraphes, ou des danseurs qui 

pratiquaient encore le rap qui venaient nous apprendre. Et là nous avons eu deux 

intervenants dans des danses que je ne connaissais pas du tout qui ont été très importantes. 

C’était une femme qui s’appelait Annette Leday et qui travaille avec des danseurs du Kerala, 

au sud de l’Inde, et donc c’est une danse qui s’appelle le Kathakali. Donc ça c’est une 

rencontre aussi très forte parce que ce n’est pas du tout le même genre d’expression. 

D’abord on utilise son visage aussi pour danser. C’est aussi une danse qui puise certaines de 

ses formes dans un art martial – je ne me souviens plus directement le nom -  et puis on a 

aussi une rencontre très importante pour moi avec les danseurs de bhutto de Sankai Juku. 

Donc, çà c’est aussi deux danses, même si c’était un temps court comme rencontre, qui était 

très important pour moi.  

Voulez vous me raconter les différences entre les styles ? 

Oui, c’est une question difficile. Comment est-ce qu’on décrit les différences ? … Pour moi, la 

danse classique c’est l’apprentissage de la grâce, qui est très codifiée. Donc pour moi le jazz 

c’est plus se confronter aux notions rythmiques et à l’idée de la sensualité, plus direct que 

dans le ballet classique, même si on peut y avoir une sensualité, mais moi, pour le ballet 

c’est plus lié à l’idée de la grâce, la précision pour justement obtenir cette grâce. Pour ce qui 
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est la danse contemporaine, çà c’est vraiment trop vaste, je trouve, parce que chacun a un 

style très différent qui veut communiquer une chose très différente. Si il a d’idées 

extrêmement physique comme Wim Vandekeybus il faut sortir une énergie brute, chez Anne 

Teresa c’est aussi une notion de grâce complexité  

de comment être dans un groupe, comment travailler l’espace, comment… donc c’est un 

peu difficile de faire des généralités. Pour moi, à ce qui est important pour la danse 

contemporaine, c’est que justement il n’y a pas de codes a priori, il y a des codes avec 

chaque personne différente avec lesquels on travaille. Des codes sont différents et à 

l’intérieur c’est une possibilité de travailler l’expression, … Comment dire ? C’est un peu sec 

comme question! (lacht) Peut-être je pourrais mieux vous répondre avec d’autres questions 

qui viennent après mais…  

Que-est ce que ça signifie pour vous, pour apporter quelque chose en publique sur un 

podium ?  

Il faut réussir à communiquer l’extrême intériorité, l’expression d’une extrême intériorité à 

un public. Donc, encore une fois, ça dépend qu’est-ce qu’on a à dire dans chaque pièce. On 

ne dit pas la même chose dans chaque pièce. Mais il y a une chose qui est absolument 

fondamental pour moi, si on décide d’aller sur scène, c’est la générosité. Il faut absolument 

tout donner de soi. Eh, parce que (zucht) on peut donner à travers le langage de la danse, 

qui n’est pas celui de la parole, qui parle à une autre partie – eh, comment dire ? – on donne 

un autre langage au public, et on parle à une autre partie de son cœur, d’une certaine 

façon. Donc eh, voilà, c’est l’extrême générosité qu’il faut, - comment - , attendre et après 

ça dépend qu’est-ce que la pièce raconte. Je veux dire eh, ça répond pas la même chose de 

danser une pièce d’ Anne Teresa, de danser une pièce d’ Alain Platel. On n’est pas pas du 

tout dans les mêmes registres expressifs, pas dans les mêmes vibrations de corps, pas dans 

les mêmes histoires de corps,… Eh, donc il y a des danses qui sont là pour communiquer … La 

danse c’est toujours la notion que entre les danseurs et le public on partage quelque chose 

qui est effet mère, c’est-à-dire que çà se passe juste à la seconde où çà se passe, et après 

c’est fini. Donc il y a aussi une notion d’urgence. C’est à ce moment là, parce que même 

après si vous avez des captations de la vie, ou ce que vous voulez, ce ne sera jamais ce qu’on 

ressent en vrai. Donc eh, c’est par nature, effet mère évanescent. Donc il y a aussi vraiment 

l’urgence de devoir communiquer par l’expression du corps au public. Parce qu’on est…, on 

travaille avec son chair. 

Quand quelque chose arrive dans votre vie personnelle, par exemple les émotions intenses, 

le stress,… ceci s'exprimera dans la façon de danser sur scène ?  

Eh, je pense que c’est fort possible mais il faut toujours rester avec le propos de la pièce. 

Donc il faut quand-même faire … Si l’état émotionnel dans lequel  on ne sert la pièce, bien-

sûr il faut l’utiliser. Mais si c’est complètement contraire, il faut essayer de laisser çà  au 

l’échelle évidemment.  

Quelle influence ont les événements intenses, selon vous, sur votre corps ?  

Ca peut sembler une évidence, on est stressé, on a un corps qui fait mal ou qui répond pas, 

qui répond pas bien à ce qu’on lui demande. Si ce sont tous des événements qui font sortir 
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de soi, çà ne va absolument pas aider à la gratif de la danse. Donc il faut que ce soient des 

éléments qui ramènent à soi. C’est une question de concentration et d’engagement dans ce 

qu’on fait.  

Est-ce difficile de danser avec entrain quand vous êtes triste?  

Eh … La pièce, c’est la pièce, donc on doit faire ce qu’on doit faire. Donc, mon état personnel 

n’a pas à intervenir dans mon travail. Donc si c’est difficile de danser avec entrain, si je suis 

triste, ça c’est mon problème. C’est pas, … , c’est pas quelque chose sur lequel je dois m’ 

appesantir. Oui, peut-être c’est difficile mais enfin, je ne dois pas m’attarder dessus ou quoi. 

Ca ne doit pas rentrer en ligne de compte.  

Comment trouver une harmonie entre vos sentiments personnelles et les émotions que 

vous devez exprimer sur le podium ? 

C’est le sens contraire évidemment. On se prépare pour un spectacle. On ne vient pas là et 

on saute sur scène. On fait ce qu’on doit faire donc. Moi personnellement, j’ ai beaucoup de 

temps et de plus en plus de temps à me préparer physiquement et mentalement à un 

spectacle. Donc on a du temps avant pour se mettre dans des conditions. Après ça ne veut 

pas dire qu’ elles se réalisent mais on se met dans une condition pour faire un spectacle.  

Quels sentiments vous ressentez par votre danse ?  

C’est extrament difficile de placer çà dans une généralité parce que toujours c’est lié à 

qu’est-ce qu’on doit danser et pour quelle pièce et pour qui on le fait. Donc je passe par 

toutes sortes d’émotions, d’ émotions physiques et d’ émotions mentales, qui peuvent s’ 

étaler sur tout le spectre d’émotions. Ca m’arrive de pleurer sur scène, çà m’arrive aussi 

parfois d’ éclater de rire. Tout le spectre passe suivant ce qu’on a à exprimer. Donc c’est 

impossible de dire çà dans la généralité. Donc c’est toujours à placer dans ce contexte.  

Est-ce que le style de danse a une influence sur vos sentiments en dansant ? 

Oui, eh, parce que c’est toujours une question de qu’est-ce qu’on raconte avec ce qu’on 

danse ? Donc, forcément, par exemple si on prend des pièces d’Anne Teresa , qui sont 

uniquement dans une abstraction, on est complètement dans un autre espace, émotionnel 

et physique que si je dois faire présent dans ce spectacle de VSPRS d’Alain Platel, il s’agit de 

rentrer dans un état psychique pour être juste au niveau contemporaine. Donc c’est, je 

dirais, dans les 10 dernières années, de ma carrière, bon, si je danse avec Anne Teresa, le 

plus souvent, c’est d’abord le mouvement et après le mouvement crée une émotion, on dit 

avec un exemple, si je travaille avec Alain, c’est d’abord l’état dans lequel je suis, qui donne 

corps au mouvement.  

Comment vous ressentez la danse solo en comparaison avec la danse en groupe ?  

Ce sont des plaisirs tout-à-fait différents. C’est, eh, moi j’ai eu de la chance de toujours 

travailler avec des groupes extrêmement forts avec des personnalités avec lesquelles je 

m’entendais bien ou qui m’intriguaient ou avec lesquelles j’avais vraiment une admiration. 

Donc, danser avec l’autre c’est le suivre, c’est le sentir. C’est aussi de façon, comment dire, 
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comme avec des antennes, par exemple comme avec Anne Teresa, il y a beaucoup de 

moments ou on doit presque avoir des yeux dans le dos, sentir tout le groupe qui respire 

ensemble. Et ça c’est des sentiments qui sont très très forts, vraiment très très forts, de 

danser avec, aller avec, de faire partie de. Et danser solo, je ne l’ai jamais fait. Là 

maintenant je suis en train de travailler sur un solo mais je n’ai jamais fait pour une soirée 

entière, pour un spectacle entier. Donc, il y a eu des solos dans les pièces, et donc on est 

entièrement, on se consacre entièrement à la qualité de ce qu’on doit faire, si il y a de la 

musique, avec le lien avec de la musique et se fondre l’un dans l’autre. Essayer de faire 

vraiment ‘un’ entre ce qu’on fait, ce qu’on entend. Mais encore, ça dépend à chaque fois de 

la pièce, dans laquelle on danse. Donc j’ai fait plein de solos différents dans des pièces 

différentes et elles ont chacun des textures différentes.  

Comment vous exprimez certaines émotions par la danse, par exemple la joie ? 

C’est bien pour ça que je danse et que je parle pas !!! Je peux pas, hoh, je suis vraiment 

embêté … je peux pas décrire ça. Pas comme ça, je peux pas décrire ça. C’est, eh, (zucht), je 

suis vraiment désolée, je … ça se voit quand je danse mais le décrire .. Je trouve que, pour 

moi, qui  suis danseuse, la chose la plus difficile c’est de parler de la danse. Personnellement, 

je trouve ça extrêmement difficile. Hoh, je suis vraiment désolée.  

Selon vous, danser sans émotions, cela existe-t-il ? 

Pas pour moi, non. Ca dépend, qu’est-ce qu’on veut dire avec des émotions. L’émotion c’est 

peut-être présent, d’abord c’est présent dans ce qu’on est et dans son corps. Donc ça c’est la 

première base. C’est qu’on est présent dans ce qu’on fait et dans ce qu’on dit et à partir de 

là on peut vivre des émotions, même dans la plus grande abstraction. Mais parler, décrire 

l’émotion qui est dans l’abstraction d’une danse, par exemple d’ Anne Teresa, c’est 

extrêmement difficile parce que c’est peut-être, par exemple on fait une danse qui n’a pas, 

comment dire, qui n’a pas un message particulier, qui est vraiment le travail du 

mouvement,…  Donc, le fait d’être absolument présent dans ce on fait, personnellement on 

a une émotion particulière parce qu’on arrive à articuler et tous les mouvements et en 

éprouver une jouissance parce que on est dans l’espace, on est dans ce qu’on fait, on est 

dans le détail, on s’est poussé dans le détail. Donc comment est-ce qu’on peut communiquer 

le plus justement possible. 

Comment racontez-vous quelque chose au moyen de la danse ?  

… Mais… Si… On va essayer d’être un peu, comment dire, dramatique. Comment est-ce 

qu’un public peut voir une émotion ? Alors, une émotion, elle se crée par des tensions dans 

le corps. Donc, si j’ai le corps tout tendu, le spectateur il lit ça. Donc, après il y a tout un 

contexte évidemment. Mais le corps il transmet ses émotions à partir des différentes 

tensions qu’il a dans son corps. C’est des textures, on devient une matière, et selon on 

sculpte cette matière le public peut comprendre un langage. Même si il est abstrait. Donc, 

c’est à partir de modification des tensions dans le corps que on peut faire comprendre aux 

spectateurs une émotion. C’est un peu sec, hein, mais techniquement c’est aussi comme ça.  
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Y a-t-il certains mouvements qui ont une signification fixe ? Ou est-ce que certains 

mouvements obtiennent la signification par la manière dont ils sont présentés ?  

Oui, ils obtiennent la signification par la manière dont ils sont présentés dans la danse 

contemporaine. Je sais que dans le ballet il y a des gestes qui veulent dire ‘Je vous aime’ 

dans son ensemble, qui sont des codes. Mais d’ailleurs que c’est pas forcément des codes 

que le public peut comprendre. Parce que, enfin, j’ai pas vue beaucoup, mais quand on voit 

des ballets, eh bon, je repère qu’il y a certains codes mais eh, je me dis, bon, pour celui qui 

ne connaît rien du tout à la danse classique il ne va jamais repérer que ça, ce mouvement 

veut dire ça dans son ensemble. Parce que ça n’est pas lié à quelque chose de concret. Donc 

c’est vraiment par ce qu’on fait, on crée la signification.  

Est-ce que le public a besoin de quelque connaissance préalable pour comprendre la 

signification?  

Un public, quand il vient voir un spectacle, doit être ouvert. Donc, en danse contemporaine, 

on présente, enfin, des danses très différentes et on n’a pas, moi personnellement, je n’ai 

pas la nécessité de savoir que ça a été compris de la manière dont moi, je l’ai vécu. Moi, je 

donne quelque chose, et chaque personne du public peut l’interpréter d’une façon 

différente. Donc c’est une…, eh, c’est vraiment être soi-même, le plus honnête, le plus juste, 

le plus généreux possible et après comment s’ est reçu, comment est interprété l’émotion 

que nous, on vit, c’est lié vraiment à chaque personne du public qui interprète d’une façon 

différente.   

Une danse sans signification, est-ce que cela existe selon vous ? 

Eh, si l’interprète est pauvre, oui. Si l’interprète et le chorégraphe sont pauvres, oui.  

Tout le monde peut-il comprendre la signification des pièces que vous présentez, par 

exemple à l’ étranger ?  

Mais je ne comprends pas, qu’est-ce que vous, en général, qu’est-ce que vous cherchez 

derrière ‘signification’ parce que c’est très vaste, c’est vraiment très très vaste. Oui, oui, 

mais c’est très très vaste. Eh, là vous pouvez passer mille ans à décortiquer les pièces de 

danse. Et pour savoir qu’est-ce que c’est la signification de chacune et de eh, … Si vous 

pensez que c’est des codes et qu’on peut eh, par exemple, la dernière pièce d’Alain Platel, 

qui est ‘Out of Context’  on l’ a joué partout en Europe, on a joué aussi aux Etats-Unis, au 

Canada et au Japon, et les réactions pendant le spectacle peuvent être diamétralement 

opposées, selon que on est dans le nord ou dans le sud par exemple de l’Europe. C’est 

bizarre mais c’est comme ça. Donc pourquoi? Qu’est-ce que les gens voient comme 

différence? Et on sent qu’il y a vraiment quelque chose de culturel parce qu’il y a quand-

même une majorité des gens qui réagissent d’une certaine façon à un endroit minime. Mais 

pourquoi dans certains endroits ça ne fait réagir personne. Et à autres endroits, ça fait, les 

gens sont morts de rire, ça, c’est un peu, si c’est mystérieux. Enfin, on a l’impression qu’on 

est en train de faire quelque chose d’extrêmement délicat, extrêmement subtile, et tout d’un 

coup, les gens sont morts de rire. Ou ils ne sont pas du tout réactifs. C’est un peu 

mystérieux, je ne pourrais pas vous dire, même on ne comprend pas toujours très bien. Hum, 
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le signifiant est lié à l’inconscient collectif dans une culture. Donc il y a des choses qu’on 

reconnaît, des gestes qu’on reconnaît, des attitudes qu’on reconnaît dans une culture, qui 

fait qu’on sait ce que ça signifie. Peut-être moi, je vais dans cet endroit, je peux pas 

comprendre ces signes. C’est presque comme l’humour. Si vous avez d’humour anglais, par 

exemple je ne comprend pas l’humour anglais. Vous comprenez ce que je veux dire ? C’est .. 

et ça a un lien avec, avec l’accumulation des signes culturels. Donc, comment savoir si… Il 

n’y a pas une signification universelle quand on danse. Ce qui est universel, c’est un corps 

qui danse. Ca oui. Mais qu’est-ce qu’il dit? Ca va être interprété d’une façon différente à 

chaque fois par la personne qui regarde. Donc si vous trouvez quelqu’un qui a une réponse, 

je veux bien l’entendre. Parce que moi je ne peux pas donner cette réponse.  

On pratique la danse contemporaine dans le monde entier ?  

Eh, si c’est pratiqué dans le monde entier ? Je pense qu’il y a des formes différentes de 

danse contemporaine partout dans le monde, ça me semble, ben oui.  

La danse contemporaine a des ressemblances dans le monde entier ou y a-t-il des 

différences entre les différents pays ?  

Il y a des différences entre chaque différent chorégraphe. Mais il peut y avoir des familles, il 

y a des styles qui se rapprochent. Mais… il y a des familles. Ca je ne peut pas dénier. Il y a 

des familles de langages, chorégraphiques en danses contemporaines qui sont parfois 

même liées à des techniques particulières. Ca donc, il y a des familles que l’on peut 

reconnaître. Mais après, ce que chacun dit avec ça, c’est différent, eh, c’est comme un 

écrivain, c’est comme un musicien, vous avez de la musique contemporaine par … enfin, ça 

ne va pas être le même au Brésil comme au Portugal, qu’en France, qu’en Belgique… 

Y a-t-il des échanges de compagnies dans le monde international de la danse ?  

Eh oui. Oui, il y a des échanges, aussi des collaborations ou quoi. Enfin, entre danseurs et 

chorégraphes, chorégraphes et chorégraphes, … Il y a des rencontres, absolument 

Est-ce possible de danser avec des danseurs d’ autres pays, d’ apprendre quelque chose, de 

parler de danse ?  

Eh, par exemple, dans… eh,… Depuis que je suis en Belgique, dans les compagnies, c’est une 

majorité d’étrangers, les gens qui viennent de partout dans le monde. Donc par exemple, 

chez Alain, là dernièrement, on a des gens qui vient d’Hollande, de la Corie, de Japon, de 

France, de Portugal… Donc, c’est des gens, on se rencontre et bien-sûr, bien-sûr on apprend 

de l’autre. Et l’autre, c’est lui comme corps et lui comme appartenance culturel.  

Comment vous dépassez  des différences linguistiques ?  Comment vous parler avec des 

danseurs d’ autre pays ?   

Quand vous dites ‘parler’, c’est la langue ?  

Eh ben, depuis que je suis en Belgique, ou on utilise le français, et l’anglais, eh… Ca dépend 

parfois de la compagnie. Il y a des gens qui sont de même nationalité ou de même langue. 

Je ne sais pas, parfois il y quatre langues pendant la journée, qui sont parlées.  
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Ces échanges, les trouve-t-on seulement dans le monde de la danse contemporaine ou y a-

t-il aussi des échanges avec des danseurs d’ autres styles, par exemple le ballet classique, le 

flamenco, la danse des claquettes, … ?  

Oui, oui, bien-sûr. D’accord, d’accord. Mais oui, il y a plein de collaborations, des 

collaborations sans fin, de combinaisons eh… Par exemple, il y a une compagnie en France 

qui s’appelle ‘Montalvo hervieu.’  Peut-être vous le connaissez ? Qui est une compagnie qui 

travaille depuis, je pense, une vingtaine d’années. Et ils ont une spécificité, ce qui mélange 

les styles. Alors on pouvait avoir dans les pièces une extrême virtuose en classique sur 

pointes, qui danse avec une femme africaine qui ne danse que avec ses fesses. Et vous avez 

un type qui vient avec claquettes et un autre qui vient d’une autre époque ... Je vous le dis 

un peu comme ça. Mais il y a des compagnies qui travaillent vraiment intensément sur la 

rencontre des différent langages de danse.  

La danse, est-ce une langue universelle selon vous ?  

Oui, la danse est une langue universelle. Ca c’est absolument vrai.  

Ou est-ce que chaque danse est relaté à une culture spécifique ? 

Elle peut, mais elle peut être lié à la culture de l’individu en lui-même. Ce qu’il a dans la tête, 

ce qu’il a comme vécu, qu’il a… Donc, je pense qu’on échappe pas à des codes culturels, 

enfin, je ne sais pas. Je pense qu’on est influencé par ces codes culturels. Mais c’est aussi, .. 

on est surtout influencé par sa créativité et son imagination.  

Selon vous, la danse contemporaine, est-ce une tradition ou un renouvellement ou les 

deux ?  

Les deux. Voilà on va avoir l’histoire de la danse (lacht). Eh, la danse contemporaine a pour 

définition de chercher des nouvelles voies, des  nouveaux langages, … Donc il y a de la 

recherche. C’est un recherche. La danse contemporaine est le …, elle est voulue.  

Vous dites qu’elle est voulue, mais il y a des traditions aussi ou pas ? 

Alors, il y a la danse moderne, ou il y a des grandes traditions parce que ça nous est surtout 

venu des Etats-Unis. Il y a tous des compagnies comme Merce Cunningham, Martha 

Graham … C’est la tradition, enfin, plein de mouvements de danse qui ont été très souvent 

lié a une technique, au développement d’une technique particulière, comme on a la 

technique classique, même s’il y a des différentes techniques classiques, il y a des courants 

de danse moderne qui ont développer leur propre technique et avec ces techniques un 

langage chorégraphique spécifique.  

Mais il y a la question du répertoire en danse contemporaine. Donc ça c’est la question qui 

est justement toujours en discussion. Donc par exemple, si vous preniez une compagnie 

comme Rosas, c’est une compagnie de répertoire. Ca veut dire qu’elle peut reprendre des 

pièces d’il y a vingt ans et les placer et les présenter dans un contexte actuel. Alors on peut 

voir qu’est-ce qui est à évoluer depuis. Mais en même temps, quelqu’un comme Anne 

Teresa, c’est une compagnie de répertoire, mais qui continue à créer. Donc il y a une 

évolution. Voilà, ça c’est point de la question de répertoire en danse contemporaine.  
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Pourriez-vous me raconter quelque chose de ‘Out of context’? Quel est votre rôle dans la 

pièce ? Comment racontez-vous au public ‘qui’ vous êtes et ‘ce que’ vous voulez raconter ?  

‘Out of context’, c’est une pièce de groupe. … ‘Out of context’, c’est un pièce qui passe, qui 

entre…, eh,  très grossièrement parlant, qui sont des tableaux. Donc on passe d’une scène à 

une autre. Ce sont des tableaux différents, où il y a une évolution et une continuité donc, 

une tension qui est due à l’accumulation des ces tableaux qui créent une émotion. Mais par 

exemple, dans ‘Out of context’ il y a pour moi une différence de vécu par rapport au deux 

pièces précédents que j’ai dansé avec Alain, VSPRS et Pitié, où il s’agissait d’abord de rentrer 

dans un état émotionnel fort. On vivait dans un état psychique, dans un état, dans une 

vibration, dans une tension. Tandis que ‘Out of context’ on ne doit pas nous-mêmes vivre 

cette expérience dans un état. Il y a plus de neutralité et donc c’est vraiment chercher, eh, il 

y a des moments dans la pièce qui sont dansés d’une façon très neutre mais qui ont une 

vocation très comique, par exemple. Ou il y a des, eh, comment dire, il y a des moments de 

contraste. C’est-à-dire par exemple, moi je peux entrer dans un, comment dire, dans un état 

d’attente, il se passe quelque chose qui est par exemple relativement dure sur scène et tout 

d’un coup, bon, moi je dois être entrée dans un contexte de contraste et faire une scène qui 

est comme un balcony scène , super kitsch, et qui dura peut-être une minute. Donc il faut 

passer d’une tension à une autre, d’un état d’esprit à un autre. Donc il n’y a pas de 

personnages à ‘Out of context’. Donc on n’est pas quelqu’un. C’est une pièce où on arrive du 

public, habillé de la façon du jour, on rentre, on se dévêtit, on prend une couverture. Donc 

on se dévêtit de qui on est  - on prend une courverture – et on va vivre une expérience. On 

ne sait pas encore laquelle. On va vivre une expérience avec un couple, avec d’autres gens 

qui ont aussi pris la décision de monter sur scène et de se déshabiller et de prendre une 

unité commune qui est la couverture. C’est eh,… Il y a des moments où l’on va vers des 

images qui sont très primitifs ou très animales. Il y a des moments où l’on devient comme 

des bébés. Donc c’est des tableaux et par l’accumulation de ces tableaux, on crée une 

émotion.  

Quelle valeur a ‘Out of context’ pour vous personnellement ?  

C’est une pièce très très important et que je porte très près de mon cœur.  

Quel valeur social a ‘Out of context’, selon vous ? Qu’ est-ce que vous voulez transmettre 

au public ? 

Je crois que ‘Out of context’, c’est vraiment .. Voilà, donc je redis, où on rentre sur scène, 

habillé ou se déshabille, c’est une image au propre comme en figuré, c’est une pièce où on 

est, voilà, en sous-vêtements et le public est proche de la chair des danseurs. Il n’y a que ça 

à regarder. Donc, c’est vraiment aller, je pense que c’est une pièce qui veut absolument 

parler de l’humanité, des gens tels qu’ils sont. Quand on les voit, quand on voit tellement la 

chair, toutes les vibrations de la chair, il n’y a pas de possibilité pour le public de s’échapper . 

C’est vraiment aller vers des individus, qui sont sur cette scène, aller vers l’individu, aller vers 

l’humain. C’est vraiment une pièce sur l’humanité, sur comment les gens s’approchent, 

qu’est-ce qu’ils ont à se dire, est-ce qu’ils sont dans une solitude ou pas, est-ce qu’ils arrivent 

à faire des chose ou pas. C’est vraiment sur l’humanité.  
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Quel est votre apport dans la création d’ une danse ou d’étudier une pièce de théâtre ? Qui 

dit comment danser ?  

Dans le travail avec Alain, Alain ne montre jamais les mouvements. C’est-à-dire il crée un 

environnement où il donne des, eh – on appelle ça des taches – c’est-à-dire qu’il donne une 

indication, d’une atmosphère, ou bien d’une série, d’un type de tension des mouvements 

qu’il aimerait voir, car c’est très complexe mais ça prendrait du temps à raconter ça.  Mais il 

crée un environnement, il ne montre pas les mouvements. Donc avec l’information qu’on 

reçoit de lui on travaille seul si on travaille seul. Si on travaille par deux ou en groupe, on 

travaille ensemble et on cherche ensemble les solutions à la problématique que nous donne 

Alain. Donc tous les mouvement qui sont sur scène viennent des danseurs, sont crées par les 

danseurs et sont modelés par les indications d’Alain. Mais le matériel vient des danseurs.  

Où trouve-t-on l’ inspiration pour danser ? 

On crée une pièce si on a l’urgence de dire quelque chose. Autrement on reste chez soi. 

Donc, où trouve-t-on ses ensois? C’est un besoin, on doit dire quelque chose ou chercher 

quelque chose dont on n’a pas toujours idée de ce que c’est. Mais c’est chercher, vouloir 

donner, et il y a quelque chose à l’intérieur qui dit, je veux aller là. Je ne sais pas comment 

aller là mais  je veux aller là. Donc c’est une nécessité. S’il n’y a pas cette nécessité, on ne 

peut pas créer des pièces.  

Vous trouvez important que les gens dansent ? Vous trouvez que tout le monde doit 

danser ?  

Je pense que ça ferait du bien, beaucoup de monde aimerait danser. Parce que en général, 

les gens sont très déconnectés de leur corps. Et nous avons un corps, une tête, et encore une 

tête dans un corps.  Et ce corps, il aime bouger. Je pense que ça lui amène d’autres 

dimensions dans sa vie. La danse amène une autre dimension dans la vie des gens.  

Voulez-vous me donner votre opinion sur la possibilité de la danse pour faire des 

connections entres les gens? 

Mais il y plein de directives pour que les gens dansent ensemble. Je vais vous en citer une, 

par exemple, le bal moderne. Des gens viennent apprendre des chorégraphies, des 

chorégraphies avec des gens qui ne connaissent pas du tout, qui sont avec eux, des cent 

personnes, parfois cinq cents, parfois mille personnes qui apprennent des chorégraphies 

ensemble et qui les dansent ensemble. Et je pense qu’ils ont énormément de plaisir à faire 

ça.  

Merci bien pour l’ interview. 
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Dirk Van Vaerenbergh – interview op 05/03/2011 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Ik heet Dirk Van Vaerenbergh. Van opleiding ben ik acteur en licentiaat Germaanse talen. Ik 

heb Zweeds gestudeerd en heb in Zweden gewoond en ik heb conservatorium gedaan, hier 

in Gent. Ik heb een aantal jaren les gegeven aan de Rijksuniversiteit van Gent, Zweedse taal- 

en letterkunde en toen miste ik zodanig het spelen, dat ik daar weg ben gegaan. En ik ben 

gaan spelen. 

Waar bent u geboren?  

Ik ben geboren in Aalst, bekend van het carnaval in Vlaanderen. 

Hoe oud was u toen u begon te dansen of de eerste maal met danstheater bezig was?  

Ik wou gaan dansen aan de Academie van Aalst, maar dat vonden mijn ouders niet zo’n 

goed idee. Ik heb piano gedaan en muziek en dan nadien woordkunst en toneel, maar dans, 

dat kwam er niet van. Toen ik in Zweden woonde, heb ik allerlei dingen gedaan die niets te 

maken hadden met taal, omdat men mij voorspeld had dat ik zou moe worden van 

voortdurend een andere taal te spreken en erin te studeren. Dit is niet gebeurd, maar ik heb 

ondertussen wel gebarentaal gestudeerd  en ik ben jazzballet gaan volgen. Dus mijn eerste 

stappen in de dans, waren eigenlijk in het Zweeds. En dat was een heel gedoe om te 

verstaan wat dat mens zei, dat ik moest afrollen, oprollen en buigen en plooien. Toen ik 

terugkwam, stond ik op een repetitie te kijken naar een voorstelling van acteurs, die ‘Das 

kleine Mahagonny’ deden, van Brecht. Daar was er muziek in van Kurt Weill en dat werd 

gechoreografeerd door Greta Lintz, dat was een oudere balletdanseres, ja, klassiek ballet, 

met zo’n stok en die was een jaar of 60 toen. En zij had een plaats over daar, ja, er was 

iemand niet komen opdagen. Ze zei: “Ga jij daar maar staan en doe maar mee, dan heb ik 

tenminste iemand die de plaats vult.” Maar blijkbaar pikte ik nogal snel op en toen zei ze na 

de repetitie “Je moet gewoon blijven en meedoen en geen gezeur.” Dus dat was is ’78. 

Hoe oud was u toen u de eerste keer op een podium stond?  

Naast het feit dat mijn moeder nog altijd ontzettend moet huilen bij het idee dat ik op mijn 

vierde een gedichtje heb voorgedragen op het podium op school, was ik de eerste keer toen 

ik in een toneelstuk speelde,  16.  

Wat was voor u de aanleiding om professioneel met danstheater bezig te zijn?  

Ik heb geen dansopleiding of conservatorium gehad. In die tijd zat die niet in de opleiding 

woordkunst. Nu wel, maar toen niet. Want ik ben nog van de lichting die een Eerste Prijs 
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haalde, in die tijd. Ik heb dan later mijn master gehaald in woordkunst, maar dat is pas in 

’98 geweest. De aanleiding om met danstheater bezig te zijn was dat  toen ik weer wilde 

gaan toneel spelen,  er geen mogelijkheid was om te gaan auditioneren voor gezelschappen. 

Het was meer, je kende iemand of ze hadden je gezien op het conservatorium en dan kreeg 

je een rol. Dus de enige mogelijkheid om mij te tonen, was musical, omdat daar open 

audities voor zijn. Dus ben ik beginnen auditioneren bij het Ballet van Vlaanderen, afdeling 

musical… En ik wist helemaal niet hoe ik dat moest doen (lacht), maar je moest dus een 

stukje spelen, een stukje zingen en een stukje dansen. Ik ging daar naar toe als een dom 

kieken en ik deed dat, maar ik haalde gewoon de tweede ronde niet. Maar de tweede keer 

dat ik mee deed, haalde ik de tweede ronde wel en dan leerde ik van “Ah, zo moet ik dat 

doen”. En dan was dans wel voor mij de grootste schrik, omdat ik dacht dat ik daar met 

dansers stond of ik dacht toch dat het dansers waren.Ik geraakte toen wel al bij de laatsten, 

bij de ‘Man van la Mancha, het was dan ik of iemand anders en het werd de iemand anders 

.maar in ’98  deden ze ‘Company’ van Sondheim bij het Ballet van Vlaanderen en Martin 

Michel was de choreograaf. En ik had “ het toneel spelen”  zeer goed doorstaan, daar was 

iedereen heel enthousiast over, mijn zingen dat ging ook goed en toen moest ik dansen. En 

ik zie mij nog staan voor die spiegel met hem en hij zei: “Kijk, ik ga gewoon dingen voordoen 

en je doet ze gewoon na.” Dat was one to one. En hij deed zo dingen voor en ik deed ze na. 

En ik weet nog dat ik dacht, als ik het haal, dan ga ik 8 kilo vermageren, ik zweer het. Ik 

vond dat alles nogal broebelde en boebelde, terwijl dat dat bij hem allemaal heel strak was. 

En toen zei hij: ‘Wel Dirk, je bent geen danser,maar je bent hell of a mover .” En ik kreeg de 

rol. Wij dansten toen elke dag: opwarming , nadien dansen, 2 of 3 uur, elke ochtend en ik 

ben die 8 kilo zonder probleem kwijt geraakt. En dat was zeer zwaar, want dat was 

uiteindelijk de zwaarste dansrol die ik ooit gehad heb, omdat Martin geen dansers had. Er 

zaten geen dansers in die voorstelling. Meestal werken ze in een musical met een aantal 

proffesionele dansers en het ensemble en figuratie vult dan op , maar dat had hij daar niet. 

Hij moest het met zijn acteurs doen. Dus wij hebben ons dan allemaal ontzettend moeten 

inspannen, maar dat was waanzinnig leuk: je zweette, je pufte, je kon niet meer, maar ja, 

zeer leuk. 

Waarom hebt u ervoor gekozen om bij Les ballets C de la B te dansen/te performen?  

Omdat als ze vragen “Heb je geen zin om bij Les Ballets C de la B te komen werken?”, je als 

acteur niet zegt “Neen, daar heb ik geen zin in”. Dan denk je “Ja! Wat moet ik doen?” En 

toen ik hoorde wat het werd, dan dacht ik “Heb ik daar zin in in travestie en dat soort 

dingen?” Maar er was nog helemaal geen stuk , er was niets en dat was dan weer een 

aanleiding waarvan ik dacht “Dus ja, ik kan mijn eigen stempel zetten, ik kan het creëren 

vanuit mezelf.” Daar komt ook bij dat ik  4 producties gedaan had met Frank Van Laecke, 

dus in hem had ik een heel groot vertrouwen in en daarbij een grote nieuwsgierigheid naar 

Alain Platel. En dus heb ik een auditie gedaan, waarvan ik dacht dat het een auditie was, 

maar Alain dacht dat ik wist dat ik de rol  had. Dus dat was een beetje een 

miscommunicatie. Ik zat daar - niet met schrikken en beven, dat zal ik niet zeggen, want ik 

dacht: heb ik het niet, dan heb ik het niet. Ik had op dat ogenblik werk genoeg – maar toch . 

En Alain dacht, dat ik wist dat ik de rol had  en dat ik gewoon kwam mee doen. Dus na 

afloop van de dag zei ik “Ja?” en hij zei “Ja, tot volgende keer” en ik zei “Is het allemaal 
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goed? Ben ik dan …?” En hij zei: “Ja, je bent fantastisch.” Dus dat was een beetje vreemd. 

We hebben al veel gelachen, daarmee.  

Wat betekent dansen in uw leven?  

Ik doe het heel graag. Eén, ik heb altijd, vanaf mijn 16e, 17e gedanst en gedanst en gedanst 

op de dansvloer. Ik ging toen uit, ik was toen jong en ik begon de eerste, dat was om acht 

uur en eindigde de laatste -  ze sloten om één uur in die tijd. Hoe ik dat vol hield, ik heb er 

geen idee van. Ik had niet een stijl of zo, maar ik danste heel graag. Als ik had gemogen, dan 

had ik waarschijnlijk ballroomdansen gedaan. Ik vind dat mooi en ik zou dat wel willen 

leren. Dus dat ging niet. Maar in die musicals heb ik het dansen altijd …, van opleiding ben ik 

meer een prater, ik kan het goed zeggen en ik zeg het graag en ik zoek graag naar een 

personage in wat hij moet zeggen. Maar dat gezamenlijk dansen, je bent dan soms met 20 

of 30 tegelijk aan het werken en in sequenties en dan denk ik “Ohlala, die doen dat zo en die 

doen een kanon van mij.” En het is heerlijk omdat je het ook met zoveel tegelijk kan doen. 

Terwijl met toneel spelen, als iedereen tegelijk praat, dan heb je niets, he. Het is veel one on 

one. En ik heb veel monologen gedaan, voor kinderen ook en dan ben je helemaal alleen. 

Dus ik denk het gezamenlijke aspect, het feit dat ik eens geen woorden nodig heb...Ik doe 

iets graag op muziek. Het is een andere manier van zelfexpressie, waar ik heel veel genot 

aan heb. 

Welke dansstijlen hebt u ooit gedanst?  

(Lach) Stijlen bij God… Ik heb jazzballet gedaan en ik heb dan modern dance gedaan en dan 

blijkt dat dat een groot verschil is tussen die twee. Ik wist dat niet, maar de lerares zei “Jij 

hebt jazzballet gedaan, zeker?” en dan wees ze naar mijn hand. Voor mij was dat allemaal 

één pot nat. Alleen het klassieke kon ik niet, omdat ik gewoon veel te oud was, stram, niet 

lenig. Maar ik kan goed onthouden, figuurtjes en patroontjes en ik kan goed tellen, dat is 

ook al een voordeel. 

Wat zijn de grote verschillen tussen de verschillende stijlen voor u? 

Voor mij is dat allemaal hetzelfde, zou ik kunnen zeggen, omdat in plaats van iets met mijn 

stem te doen, ik  iets moet doen met mijn lijf. En dat is voor mij het grote verschil. In een 

voorstelling moest ik eens Argentijnse tango dansen met een andere man. Ik moest praten 

en zingen en dan was er zo een intermezzootje en dan zeiden ze: “Awel, dans een beetje 

Argentijnse tango en ga bij Van Assche, geloof ik, die geeft Argentijnse tango. En dan heb ik 

daar 3 lessen Argentijnse tango gevolgd en dat was een heel gedoe, met die voeten die 

moesten links en rechts en dan draaien, maar ik vond dat eigenlijk heel plezierig. Je kan het 

het beste vergelijken met, ik heb veel talen gestudeerd, ik spreek 7 talen en elke taal geeft 

mij een manier om mij uit te drukken op een andere manier. En ik vind dat dansen er 

gewoon nog één is om te laten zien wat ik doe en kan op een andere manier. Ik zie het als 

een vorm van praten. Maar verschillende stijlen, ik denk dat we er daar mee zijn: een beetje 

jazz, een beetje modern, 3 lessen Argentijnse tango en voor de rest een hoop Martin Michel, 

dus ik weet niet wat dat juist is, maar dat maakt niet uit ook. En nu ook Alain Platel. 

Wat betekent het voor u om op een podium te staan en iets voor een publiek te brengen?  
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Dat is geweldig. Dat is gewoon fantastisch. Ik heb altijd op een podium willen staan. Maar ik 

geef ook graag les, waar ik hetzelfde vind. Ik heb les gegeven aan groepjes van 4, groepjes 

van 20 en aan auditoria van 250. Ik heb ook in het buitenland les gegeven. Dat is ook altijd 

op een podium staan. Het gaat erom dat die mensen voor u gekomen zijn en dat je hen iets 

meedeelt en dat je hoopt dat ze daar iets mee kunnen doen in hun leven. En eigenlijk is 

toneel spelen net hetzelfde: ze komen naar je kijken, je deelt ze iets mee, ofwel een 

boodschap, ofwel een moraal of een verhaal of een emotie en je hoopt dat ze daar iets mee 

doen in hun leven. Ik vind dat een beetje als cadeautjes geven. En het is heel plezierig om 

het elke keer opnieuw te maken voor die mensen. Dat zijn telkens andere mensen en je 

geeft hun dat en je denkt: “Voilà, dat was het.” Het is niet zozeer dat applaus of ik hoef ook 

niet bekend te zijn, ik zit daar niet op te wachten. Ik heb ook geen behoefte om op tv te 

komen, in een soap, ik ben acteur en zou dat kunnen proberen, dat is het niet. Maar het is 

samen met andere mensen, dat is ook belangrijk. Ik heb veel dingen alleen gedaan. En ik 

vind het prettig om samen met andere mensen de mensen in de zaal eventjes hun leven te 

doen vergeten, mee te nemen in onze geschiedenis en ze dan weer naar huis te sturen. 

Zijn er bepaalde levenservaringen die een invloed hebben op uw keuze om te dansen of om 

aan danstheater te doen?  

Neen, niet om aan danstheater te doen. Als ik een danser was geweest, dan zou ik dat 

gezegd hebben. Maar wel om theater te gaan spelen. Ik mag niet generaliseren, maar voor 

mij was het dan zo, dat ik mij niet zo geliefd voelde als kind en het mij gediscrimineerd 

voelen en alleen zijn en eenzaam en dat dat een manier was om dat allemaal te weerleggen 

en te zeggen van “voilà, ik sta hier” en die zitten daar en “Bejubel mij maar” of “Kijk naar 

mij, laat mij mijn verhaal vertellen.” Maar niet expliciet in dans. Het is niet dat ik daarom zei 

van ik ga nu dansen, neen, daar was ik denk ik voor: één niet lenig of sportief genoeg, twee, 

dat werd niet in mijn cultuur, door mijn ouders en zo op mijn leeftijd als een mogelijkheid 

gezien. Ik heb daar nooit echt aan gedacht om dat te gaan doen. 

Wanneer er iets ingrijpends gebeurt in uw persoonlijk leven (hevige emoties, stress, …), zal 

dit zich uiten in de manier waarop u danst, beweegt of op een podium staat?  

Ja en ook neen, want ik ben professioneel en ik vind niet als ik net ruzie heb gehad of als er 

net iets zeer goeds is gebeurd, ja, dan zou je kunnen zeggen ik neem het mee, maar goed, 

stel je voor dat je een tragische rol hebt… Als ik Gardenia speel, dan speel ik Gardenia en ik 

ga niet mijn ruzie met mijn lief daar staan spelen. Ik bedoel, daar hebben de mensen niet 

voor betaald. Ik ga in die rol en ik doe wat ik moet doen. Het enige wat je zou kunnen 

zeggen is door het feit dat je geëmotioneerd bent van jezelf en als je het niet helemaal kunt 

uitsluiten, dat dat sluipt in je rol en dat je niet meer geconcentreerd bent of zo iets, maar ik 

doe daar alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus het is niet zo, het zou het 

tegenovergestelde zijn als studenten, waar ik les aan gegeven heb en die hebben net iets 

voorgehad, voor ze naar die voorstelling komen, heel die voorstelling zie ik dat. Ja, dat kan 

niet, he. Ja, dat kan op een repetitie, op een repetitie kan je zeggen van ja, het gaat mij 

vandaag niet af of ik ben blij en je moet eens zien hoeveel expressiever ik ben of je gezicht 

straalt. Maar stel je voor, dat als jij gaat kijken, dat je altijd afhankelijk bent van de 

stemming van die acteurs of dansers, of het hen aanstaat, of jij een goede voorstelling gaat 
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zien. Dus neen, maar omgekeerd zou je wel kunnen zeggen dat door te dansen of door te 

spelen, dat je wel van alles met die emoties of gevoelens kunt doen. En tijdens de repetities 

met Platel heeft hij juist heel erg op onze emoties gewerkt, door muziek op te zetten en ons 

dingen te laten doen. En vanuit die emoties zijn dansen ontstaan, maar dit tijdens het 

repeteren, dat is wat anders tijdens een voorstelling. 

Hoe kunt u uw eigen gevoelens in overeenstemming brengen met de emoties die u moet 

uitdrukken op het podium? 

Je moet een verschil maken tussen een rol die bestaat en een die je creeert . Als acteur speel 

ik De Vader van Strindberg of ik speel iets van Shakespeare, wel die rol bestaat, die meneer 

heeft een geschiedenis, die meneer heeft een verhaal: hij is bedrogen door zijn vrouw, heeft 

zijn broer vermoord, dan kunt ge, method-acting heet dat dan, dan kan je op zoek gaan in 

jezelf naar dingen die je kunnen helpen om dat personage te voeden. Je hoeft daarvoor je 

eigen broer nog niet vermoord te hebben of je vrouw in elkaar  geslagen te hebben. Bij 

Gardenia, als we het over Gardenia hebben, is het heel anders gegaan, omdat er op zich 

geen rollen zijn, er zijn geen personages. De lijn tussen realiteit en theater is dun gemaakt 

bij Gardenia. Al is ze er voor mij wel. Ik weet goed wanneer ik aan het spelen ben en wie ik 

ben, maar die lijn wordt heel dun gemaakt, wat het voor de mensen in de zaal een beetje 

troeblerend maakt: “Zijn ze nu zo” en “Is dat nu zo” en laat ons zeggen dat ik een beetje 

speel dat ik zo ben. Om terug te komen op jouw vraag: mijn eigen gevoel, mijn eigen verhaal 

en mijn eigen ervaringen heb ik gestopt in het maken van een karakter, die man/vrouw die 

ik daar speel, opgebouwd uit dingen die ik meegemaakt heb, op dat vlak is het dus allemaal 

waar, reëel en echt. Maar, op het moment dat ik het speel, is dat voor mij niet meer waar, 

reëel en echt. Het enige wat ik moet doen, is het oproepen. Dus ik roep dat op. En in het 

geval van Gardenia, is het allemaal persoonlijker, echter, dichter, dan voor een andere rol 

die ik ooit gespeeld heb. Maar het blijft toneel, he. 

Welke invloed heeft dansen en het doen aan danstheater op uw persoonlijk leven? 

Voor mezelf, ik vind het heel ontspannend om te doen en ik vind het vrij gemakkelijk om 

mijn emoties in een dans te leggen en om emoties te halen uit een dans. Ik vind dit vrij 

gemakkelijk, dat kost geen moeite. Het kijken naar ballet kan een enorme impact op mijn 

gevoelens hebben. Ik zie beelden en ik denk dat ik soms 10 minuten niet kijk. Bij opera is dat 

anders, ik luister en ik ga op in dat verhaal. Maar vaak als ik naar modern ballet ga kijken, ja 

dan is er geen verhaal - , dan heb ik het niet over het Zwanenmeer, daar is er wel een 

verhaal- , maar dan zie ik in een keer iets en dat kan mij emotioneel enorm raken: een 

beweging, een gebaar. Ik heb Baryshnikov zien dansen in Kopenhagen en hij deed daar een 

sprong en ik weet dat ik op een bepaald ogenblik gedacht heb “Alleen hiervoor was het al de 

moeite om te leven.” Toen was ik in de 20, dat was belachelijk, dat was pathetisch, dat was 

te groot, dat was niet waar. En toch is dat allemaal waar. Ik heb, toen mijn vader gestorven 

was,  6 maanden later een ballet van Jiri Kylian gezien in Nederland. En het is tijdens dat 

ballet dat ik het allemaal heb, ik ga niet zeggen, verteerd, maar tijdens het ballet heb ik het 

eigenlijk allemaal beseft, en dat was de Psalmensymfonie van Stravinsky, dat zijn dingen die 

ik niet vergeet en ik zie die gebaren nog voor mij. En die dansers deden iets en heel de boel 

kwam op. En ik was daar niet op voorzien en ik was ook niet triest geweest die dag. En ik 
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ben naar Sadler’s Wells, naar Emanuel Gat gaan kijken, twee Joodse mannen, dat had een 

enorme impact. Ik kwam buiten en ik was kapot. Ik had niets gedaan, ik had alleen maar 

gezeten. En het heeft op één of andere manier, het is een soort directere manier van met 

gevoel te spelen, dan in een toneelstuk. Misschien ook om dat een toneelstuk allemaal 

meneren en madammen heeft, die allemaal hun eigen verhaal hebben, misschien dat we 

dat ook een beetje doen bij Gardenia, direct op de emoties aanspreken, zo van “ons 

verhaal.” 

Kan u mij ook eens vertellen welke gevoelens u krijgt terwijl u danst?  

Naast het feit dat ik mij bijzonder kan ergeren als ik een foute pas heb gezet, naast het feit 

dat ik enorm blij kan zijn als ik merk dat iets goed loopt, gaat het er voor mij om, dat terwijl 

ik aan het dansen ben, dat uit te drukken, wat dat personage op dat ogenblik voelt. 

Bijvoorbeeld in de finale van Gardenia, dat vind ik heel plezierig om te doen, omdat die 

finale een aaneenrijgen van verschillende manieren van je voelen is. Het is vanaf dat die lift  

omhoog gaat, dan is het van “Kijk maar naar mij, ik ben nog nooit zo schoon geweest als 

vandaag, als dit moment”. Het is u tonen als ge van die rode loper afkomt en toont “Ik ben 

beeldschoon” en vanaf dat je op uw plaats staat, een verhaaltje vertellen uit een liedje dat 

jij ooit gedaan hebt, maar dat niet gespeeld wordt. Het is die carrousel maken, het is dat 

Pina-achtig bewegingske van 3 keer 8 tellen dat Rudy Suwyns en ik uitgevonden hebben en 

dat Alain  dan nadien gemanipuleerd heeft. Maar daar zit iets in van “Wij zijn allemaal 

waanzinnig gelukkig” en we staan daar ook allemaal te stralen en te glimlachen, maar 

vanaf het moment waarop die muziek op het einde stopt en die Judy Garland weer 

binnenkomt met “Somewhere over the rainbow” is er het besef van dat was de laatste keer, 

dit komt nooit meer terug en ons leven is voorbij. En het feit van dit te kunnen spelen, ik zou 

elke keer kunnen blèten en ik blèt ook iedere keer. En dat is heel dubbel natuurlijk. Ik blèt 

omdat ik mij zo triestig voel, maar dat geeft mij ook een blij gevoel dat het mij weer gelukt 

is om te blèten. Ikzelf ben niet triestig. Ik ben trots op het feit dat het mij weer lukt. Maar 

het moment dat we aan die dans beginnen, dat is een continu overgaan van de ene emotie 

in de andere. Ik zou eigenlijk niet weten of ik eerst mijn emotie geef en dan dans of dat het 

de dans is die deze emotie oproept, maar het is door dat ik naar de muziek luister en 

zodanig met de muziek bezig ben, dat komt wat moet komen. 

Heeft het soort dans, bijvoorbeeld jazz of tango, zoals je verteld hebt, een invloed op de 

gevoelens die dansen bij u teweeg brengt? 

Neen, dat denk ik niet. 

Hoe ervaart u het om alleen te dansen of om met anderen samen te dansen? Dus wat zijn 

de voor- en nadelen van een solo of van met anderen samen te dansen?  

Ik vind het geweldig om samen met anderen op een podium te kunnen staan en te dansen, 

dat samenhorigheidsgevoel, ge zijt een groep. Het is een beetje zoals in koor zingen. Samen 

maak je iets, wat je alleen niet kunt. En als je samen danst, krijg je een beeld naar het 

publiek toe, dat je alleen niet zou kunnen. Alleen is toch maar heel alleen. Door bewegingen 

te repeteren en de dingen in kanon te zetten, creëer je een ander beeld, wat je niet alleen 

zou kunnen. Het hoeft ook niet alleen aan jou te zijn, je kan de focus verleggen van de ene 
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op de andere. Het is dus veel  leuker van het samen te doen. Het is daarom niet beter dat 

het altijd in groep gebeurt, maar dansen is… “It takes two to tango” zeggen ze. Je kunt niet 

tangoën alleen. Neen, doe dus maar samen. 

Heeft de persoon waarmee u danst een andere betekenis voor u of is het om het even met 

wie u danst? 

Het is prettig als je kan dansen met iemand met wie je je prettig voelt. Ik kan me voorstellen 

dat ik mij professioneel genoeg zou gedragen om te dansen met iemand die ik niet mag. 

Maar in het creëren, als je een dans aan het creëren bent, zoals in Gardenia, je vindt 

gewoon meer als je mekaar goed aanvoelt. Het is prettiger om een lichaam  vast te pakken 

van iemand die je mag, dan van iemand die je niet mag. Het is toch fysiek, het is lijfelijk. Ik 

hoef die niet graag te zien, maar het is toch  iemands lichaam graag vast nemen of niet. Er 

zijn er bij wie ik dat prettig vind en bij wie ik dit niet prettig vind, maar ik zal dat doen als dat 

moet. Alleen, zoals bij Gardenia, kiest ge de mensen met naar wie je trekt  dat heb ik zelf 

wat in de hand gehad. Maar in klassiek ballet, als ze zeggen jij staat daar en jij doet dat met 

die, ja, dan heb je niet te kiezen. Maar dat is bij toneel spelen net hetzelfde. 

Hoe gaat u bepaalde emoties uitdrukken in dans? Hoe zou u blijheid of verdriet 

bijvoorbeeld uitdrukken? 

In eerste instantie zou ik zeggen dat als je blij bent en uitbundig, dat je grote gebaren maakt 

en dan heel extravert bezig bent, extremiteit langs alle kanten. En als ge verdrietig zijt, dat 

ge in een hoopje kruipt. Maar of dat nu dans is? Dat is denk ik iets heel menselijks. Ge staat 

te jubelen en te springen en te doen, ge herkent dat als mensen. Als je mensen ziet springen 

en doen, denk je dat ze wel blij zullen zijn. Als ze daar in een hoopje zitten of opgetrokken of 

de beroemde foetushouding, dan voelt ge u meestal niet zo goed. Ik denk dat ik daar nogal 

heel klassiek in ben. Ik denk dat ik mij opplooi van het moment dat ik mij slecht voel, dat ik 

mij uitplooi op het moment dat ik mij heel goed voel. Maar ik kan mij heel goed voorstellen 

dat je dan een dans maakt, waarin je net het tegenovergestelde doet, om eens te zien wat 

dat dan geeft en of dat dan ook cultuurbepaald is, of dat ze daar in Afrika anders over 

denken dan in Azië. Ik was in China en ik zag een stuk uit een Chinese opera , een dans-  en 

dat deed mij helemaal niets. Die mensen waren Zeer Grote Gevoelens van Goden die 

neerdaalden op aarde aan het uitbeelden, maar dat was zeer zeer saai, dus dat is duidelijk 

ook cultuurgebonden. 

En complexere emoties, zoals liefde en jaloersheid, hoe zou u die uitdrukken? 

Over welke liefde heb je het dan? Liefde die van mij uit komt? Liefde die beantwoord wordt? 

Liefde die niet beantwoord wordt? Liefde waarvan ik niet weet of ze beantwoord wordt? Ik 

denk dat het bij dans niet anders is dan in het echte leven. Je doet het eigenlijk allemaal 

hetzelfde, alleen kunnen ze het allemaal een beetje mooier, ze bewegen allemaal een beetje 

eleganter. Maar ik denk, allé voor mij is dat toch zo, dat dans voortkomt uit wat je als mens 

aan beweging zou doen. Als ik verliefd zou moeten uitdrukken, dan zoek je oogcontact en 

toenadering en handen naar elkaar of verstrengeld in elkaar of … Terwijl bij jaloezie, dan 

ook oogcontact, of juist niet of afbreken op het moment dat de ander… of afwijzen of je weg 

draaien, maar dat zijn dingen die je dan kunt choreograferen, lijkt mij, maar die komen uit 
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dagelijkse bewegingspatronen. Want als je het anders choreografeert en dat wordtdat  niet 

meer verstaan, wat heb je er dan nog aan? Eigenlijk waren ze verliefd, maar als ik dan zeg 

“Ik heb dat niet gezien, ze zaten allebei naar een muur te kijken.” “Ja, maar dat is hun 

manier van …”, ja (zucht) dat wordt dan kortsluiting, lijkt mij. Ik zou op niet méér komen, 

maar misschien dat goede choreografen dat wel  kunnen. 

Bestaat er volgens u dans zonder emoties? 

Ja, ik kan mij dat voorstellen, dat je zo technisch danst, dat je alleen maar bezig bent met 

ritme, beweging, bewegingspatroon en dat je daarbij niets moet voelen. Neem die 

georkestreerde dingen in Korea of wat ze doen bij de Olympische Spelen in Peking. Daar 

staan 1000-den mensen tegelijk te bewegen. Is dat dans? Ja, er zit choreografie in, ze lopen 

van plekken naar plekken. Ik weet niet of ze daar emotie bij hebben, want het gaat erom om 

van punt A naar punt B te gaan en op tijd die vlag open te doen. Dus ik denk die grote 

massadingen, die we ook kennen van in de tijd van Hitler, de tweede wereldoorlog, die 

propagandadingen, dat dat dingen zijn waar emotie op zich niet het belangrijkste is. 

Denkt u dat dit dan volledig zonder emotie is? 

Tja, dat weet ik niet. Het lijkt mij mogelijk van te doen. Je kan natuurlijk zeggen “Ik ben blij 

voor de Führer” of “Ik ben heel trots op Korea en daarom sta ik hier”. Ze vertellen een ander 

verhaal. Je kan ook een verhaal vertellen dat vrij emotieloos is, zoals naar een film kijken of 

een documentaire. Je kan naar een documentaire kijken, die heel veel emotie bij jou teweeg 

brengt, maar dat is nog wat anders, dan als er zoveel mensen tegelijk bewegen, en dat is 

een prachtig spektakel, dat kan zijn, hé, die massadingen, dat kan zijn dat dit bij jou als 

toeschouwer wel degelijk een emotie opwekt. Maar of zij dat met emotie dansen? Dat zou 

je aan hen moeten vragen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat niet nodig is.  

Ik zou ook eens willen nagaan hoe u iets vertelt door middel van dans? Zijn er bepaalde 

bewegingen die een vaste betekenis hebben? Of krijgen bepaalde bewegingen betekenis 

door de manier waarop ze getoond worden?  

… Allebei. Er zijn standaardbewegingen, maar dat is waarschijnlijk meer in klassieke dans, 

waarbij ik gehoord heb dat zij les krijgen in symbolische gebaren, om bijvoorbeeld het 

Zwanenmeer te spelen. Dan hebben ze bepaalde gebaren die zij doen en dat wil dan van 

alles zeggen. In de tijd van Shakespeare, toen alle vrouwenrollen nog door mannen werden 

gespeeld… Er is zo’n grappige scène in ‘Shakespeare in love’, ik weet niet of je die film gezien 

hebt, waar Gwyneth Paltrow dan Julia gaat spelen en de man die Julia speelt, zegt dat ze 

het heel slecht doet als vrouw. Maar ze is een vrouw! Maar hij zegt: “Neen”. Kent ze wel de 

26 gebaren die typisch zijn voor een vrouw? Nee ? Voila !  Dus hij heeft een set van gebaren 

geleerd, die alle mensen in de zaal kunnen tolken als een vrouw. De vrouw die het speelt, die 

de gebaren niet kent, wordt dus niet gezien als een vrouw. Dat gaat al ver, hé. Het is dus de 

man, die herkend wordt als vrouw , niet de vrouw . Dus ik denk dat er een hoop gebaren 

zijn, die sowieso iets willen zeggen, die internationaal zijn, want dat is juist het leuke, met 

dansen ook, dat het over de landsgrenzen en over de taalgrenzen heen gaat, die die 

gebaren herkent als dat het iets wil zeggen. Maar je kan zeer zeker een niet klassiek gebaar 

met een emotie laden, waardoor het iets anders wil zeggen. Het is niet omdat je iemand 
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wegduwt, dat je hem niet graag ziet. Je kan juist door hem weg te duwen laten zien dat de 

emotie groter is dan dit, ik kan dit gewoon even niet aan. Maar als je dan weer naar 

performance gaat, moet je ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt, lijkt mij, voor je 

dansers, dat die gelezen kan worden vanuit de zaal, want anders hebben ze allemaal een 

andere voorstelling gezien. Dus het is allebei. En soms helpt het gebaar om de emotie op te 

roepen. Dat gebeurt bij mij. Door het feit dat ik het doe, komt de emotie. En op andere 

momenten kan ik een loos gebaar vullen met de emoties die ik heb. Dus dat is een 

tweerichtingsstraat. 

Heeft het publiek een bepaalde voorkennis nodig om die betekenis te kunnen begrijpen?  

Cultureel wel, denk ik. Ik denk dat je Indische dans ziet, ik had een vriendin die Indische dans 

doet, Bharatanatyam – heet dat zo, en die doet dan met haar vinger dit en met haar vinger 

dat, en dat wil allemaal iets zeggen. En ik denk dat wij daar alleen maar een beetje een 

huppelende vrouw in zien, maar dat die mensen die daar iets van weten, zeggen: “Ah, ze 

drukt dit uit, ze is getormenteerd, ze wordt hier geroofd.” Dus binnen een cultuur denk ik 

dus wel dat dans, dat gebaren een andere betekenis kunnen hebben. Maar om het binnen te 

laten komen als betekenis, denk ik dat het als mens voldoende zou moeten zijn. 

Bestaat er volgens u dans zonder betekenis? 

Het schijnt dat ‘Out of context’ zo is, omdat dit exact was wat Alain wou doen zeker, 

gebaren die niets wilden zeggen, trekkingen, stuipen en dit en dat en dat dan allemaal 

achter elkaar. Maar ik heb de voorstelling niet gezien, want ik was altijd aan het spelen. 

Maar … dans zonder betekenis? … Maar ook het feit dat er geen betekenis in zit, heeft een 

betekenis. Alles heeft een eigen betekenis. Je kijkt en je maakt je eigen betekenis. Daar is het 

ding: heeft de choreograaf iets betekenisloos willen maken? Doet de danser iets 

betekenisloos is nog niet hetzelfde als ‘heeft het publiek daar geen betekenis in gezien?’. 

Omgekeerd gebeurt veel meer: we leggen er van alles in en het publiek pikt niets op. Ze 

vinden het niet goed… Jij staat daar je ziel uit te storten en zij zeggen welke ziel. Dat kan. 

Het omgekeerde lijkt mij ook mogelijk. Gij doet daar helemaal niets dan een aantal loze 

gebaren te maken en de mensen vinden het zeer diep. Ik denk dat dit los van elkaar kan 

staan. 

Kan iedereen volgens u de betekenis begrijpen van de stukken die u brengt, bijvoorbeeld 

van Gardenia?  

Ja, van Gardenia heb ik de indruk dat het internationaal werkt. We hebben al in het noorden 

gespeeld, Göteborg, Berlijn, als in het zuiden, Gerona, Lissabon, en de mensen zijn ontroerd, 

wenen, komen zeggen dat het de mooiste avond is van hun leven. Dus het werkt, ja. Maar 

ook, ik denk dat het de impact is van de muziek, de klassieke muziek, de Puccini, de Mahler, 

dat zijn nogal dingen die ze naar uw kop gooien. Ook de muziek is dus internationaal en 

wordt binnen onze Westerse cultuur aanzien als tragisch of triestig en wat wij dansen ook. 

Voor mij is dat iets nieuws, omdat ik altijd in het Nederlands heb gespeeld en dus altijd 

binnen Vlaanderen en Nederland heb gespeeld. Terwijl nu dat internationale, dan denk ik, 

tiens, dat werkt hier ook. 
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Denkt u dat het publiek een bepaalde kennis van hedendaagse dans nodig heeft om 

stukken te kunnen begrijpen?  

Bij Gardenia maakt dat totaal niets uit, je hebt daar geen voorkennis voor nodig. De 

bewegingen die we maken, zijn ook maar gegroeid vanuit ons, dus daar heb je niets voor 

nodig. 

En voor andere stukken hedendaagse dans? 

Ik denk dat het met andere stukken hedendaagse dans net is zoals met andere hedendaagse 

kunstvormen, dat hoe meer voorkennis je hebt, hoe meer je eruit haalt. Ik lees heel veel, 

maar ik heb ook een idee hoe boeken geschreven worden, dus thematiek, personages, 

opbouw, dus ik heb daar meer lol aan, denk ik, dan iemand die dat niet weet. Zoals als je 

veel weet over muziek en instrumenten en opbouw van een opera, dan haal je waarschijnlijk 

meer uit een opera dan iemand anders. Maar een emotie uit een boek kan je pakken ook al 

weet je niets van”  literatuur “ . Het is een mooi verhaal en je wordt ontroerd of blij. 

Hetzelfde met opera, je luistert daar naar en je denkt “Oh, dat heeft me gepakt”. En met 

dans is dat juist hetzelfde, denk ik. En ik denk, hoe meer je van de danstaal kunt lezen en 

snappen, hoe meer je ziet of iets geleend is van een ander ballet of dat hebben ze van daar 

gehaald. Ja, dat geeft je binnenkijkjes en luikjes en niveautjes. Hoe meer je van Pina Bausch 

weet, hoe meer je misschien een voorstelling als ‘Out of context’ of ‘Gardenia’ gaat 

snappen. Maar wij zelf kenden Pina Bausch niet, of alleen maar van naam, maar wij hadden 

nooit iets van haar gezien. En als ze dan zeggen “Wat je daar danst, dat is helemaal Pina 

Bausch”, dan begin ik een beetje te lachen, want ik heb dat gemaakt, dat stukje, en ik wist 

niet wie ze was. Maar neen, dat zal wel universeel zijn. 

Wordt er overal in de wereld aan hedendaagse dans gedaan?  

Alle dans die tegenwoordig op de wereld gedaan wordt, is dus hedendaagse dans.  

Ziet hedendaagse dans er overal hetzelfde uit of zijn er grote verschillen tussen de 

verschillende landen?  

Ik heb daar geen zinnig woord over te zeggen, want ik weet dat niet. Maar het lijkt mij, in 

deze wereld van globalisering, waar heel veel mensen zien hoe er gedanst wordt in clips en 

andere dingen, dat er een soort internationale taal is, die verstaanbaar is van overal. Maar 

ik denk wel, ik ben in Cuba geweest en er wordt daar heel veel gedanst op straat en dat is 

toch een andere manier dan toen ik in Rusland was. Daar wordt niet gedanst. De mensen 

lopen er daar allemaal een beetje mismoedig bij, met hun communisme, terwijl in Cuba was 

dat een heel vrolijk communisme. Dat was allebei communistisch, dat je zo vrolijk kunt zijn 

in dat communisme en zingen en lachen en muziek maken en dansen, dan zit er toch iets in 

de natuur van die mensen, in de cultuur van dat land, in de warmte. 

Is er in de internationale danswereld heel wat uitwisseling van dansers over de 

verschillende dansgezelschappen heen of blijven dansers vooral vast in hun eigen 

dansgezelschap?  
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Geen idee. Als acteur is het niet zo gemakkelijk om naar een ander land te gaan, omdat je 

met een andere taal zit. Ik heb mij laten vertellen dat er bij Platel mensen van overal komen 

auditioneren en dansen. Dus het lijkt mij dat het over de landsgrenzen heen gaat. Dat is een 

groot geluk voor die mensen. 

Hebt u ooit met anderstalige dansers samen gedanst?  

Met Walen (lacht) … en met een Rus. Ja, maar die woonden allemaal in België. Er waren er 

een stuk of 4, 5 met andere nationaliteiten, maar dat was totaal geen probleem. 

Hoe doet u dat dan om met hen over dans te praten of dingen uit te wisselen? 

Ik praat niet zoveel over dans. Ik doe wat de mensen zeggen dat ik moet doen en hij of zij 

ook en dan kom je elkaar wel tegen, gewoon op het podium. Ik zit niet bij de koffie 

danservaringen uit te wisselen. Misschien wel “Hoe doe jij dat, met je verstuikte voet?”, dat 

is een andere zaak, maar ik heb nog nooit theoretisch over dans gepraat. 

Is dans volgens u een universele taal? Of is elke dans ook een taal die aan een bepaalde 

cultuur gebonden is?  

Alle folkloristische dansen, bijvoorbeeld Kazachse dansen, dat is iets wat wij hier niet doen, 

en dans op klompjes. Dus folkloristische dansen zijn van folk-lore, van het volk op die plek. 

Of bijvoorbeeld ‘Spirit of the dance’ is een bepaald gezelschap, uitgegroeid uit één bepaalde 

manier van dansen. Ze doen dan alleen maar dat, maar ze doen dat dan over de hele 

wereld, dus dan vindt iedereen dat mooi. Hetzelfde met die choreografieën van de Russen’ 

in de tijd of van het ‘Kirov ballet’. Dat werd door iedereen gesmaakt, anders zou men nu niet 

meer die oude choreografieën doen. 

Is hedendaagse dans/danstheater volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Ik wil niet de pretentie hebben dat ik daar iets over te zeggen heb. Ik weet dat niet. Ik denk, 

als je danser bent en je doet modern ballet of je doet moderne dans, dan weet je toch van 

die geschiedenis van vroeger. De meeste mensen die ik ken, die moderne dans doen, die 

hebben allemaal een klassieke opleiding. En dan denk ik “Je vergeet dat toch niet hoe je je 

voet naar buiten moet draaien of hoe je met je knie moet gaan als je naar beneden gaat”. Ik 

denk dat je moet loslaten of het een voortzetting is of een tegenstelling, het is een vorm van 

expressie en het is dezelfde familie. Het is dans. En of je nu breakdance doet of je draait 

rondjes op je kop, je bent ook bezig met ritme, je bent ook bezig met het uitdrukken van een 

emotie. En ik zie het dan een beetje als talen spreken. Alle mensen op aarde spreken talen 

en sommige talenfamilies lijken meer op elkaar, zoals het Engels, het Duits en het Zweeds 

meer op elkaar lijken dan het Russisch, maar die lijken dan meer op elkaar dan het 

Hongaars en die lijken dan weer meer op elkaar dan een Afrikaanse taal, maar eigenlijk zijn 

het allemaal talen en min of meer met verwantschappen. En om dan het ene af te schieten 

voor het ander, neen, dat zou ik toch niet doen. 

Welke waarden en normen kent de hedendaagse dans/het danstheater?  

Geen idee. 
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Wat is uw inbreng bij het tot stand komen van een dans of bij het instuderen van een stuk, 

bijvoorbeeld in Gardenia?  

Bij Gardenia was het zo dat alle dansjes die wij doen, gemaakt zijn door ons. Dus Alain zei: 

“Kijk, dat is muziek. Ga maar aan het denken: 8 vrouwelijke gebaren.” Dus wij 8 vrouwelijke 

gebaren achter elkaar zetten. En toen dat goed ging met het groepje van Griet, Vanessa en 

mij, zei hij “Maak er maar 16 van” en dan “24 in een loop”. Dus die vrouwelijke gebaren, die 

we doen tijdens de  “Who ho whoa” van Claude François, die zijn allemaal door het groepje 

zelf gemaakt. Die zijn allemaal een beetje geknipt, geföhnd door Alain en de plaatsing van 

de 3 groepen tegenover elkaar heeft hij gedaan. De finale is gemaakt door Rudy en mij, per 

toeval. We kregen allemaal de opdracht: “Ga met 2 een serie van gebaren vinden, die een 

theatrale afsluiting in de finale kunnen zijn. Ik heb geteld, het moesten 8 dingen zijn. Rudy 

had iets met voeten, ik had iets met armen. We hebben dat op elkaar gezet, we hebben dat 

getoond. Andere mensen hadden iets anders. Timur had iets ingewikkelds, dat was zéér 

mooi, samen met Grietje. Maar het was de bedoeling dat we dat allemaal konden, maar we 

konden het niet, dus hebben ze het onze genomen. Dat heb ik aangeleerd aan iedereen. En 

dan heeft Alain dat een beetje gemanipuleerd door te zeggen hele kleine voetbewegingen 

en hele grote armbewegingen te doen. Dus hij heeft andere accenten gelegd, waardoor het 

een ander karakter krijgt. Dus de inbreng van ons in deze voorstelling is groot, zeer groot. 

Waar halen mensen hun inspiratie om te dansen en dansen te maken? 

Als je blij bent en je zegt: “Hier is een muziekske, beweeg!”, dan gaan blije mensen blije 

bewegingen maken, en trieste , treiste , denk ik. 

Kunt u mij vertellen waarover ‘Gardenia’ juist gaat?  

Volgens Vanessa gaat het over hoop en het mooi oud worden. Ik zie het iets technischer. Ik 

zie het als een voorstelling die gebaseerd is op een as met twee lijnen. Op de horizontale 

staat mannelijk aan de ene kant en vrouwelijk aan de andere kant en een verticale van jong 

naar oud. En die 2 worden over elkaar geschoven, waarbij de opdracht was: “Laat zien dat 

je als man oud, ongelukkig bent, triest, sip en dat je de vrouw in jezelf kunt ontdekken. En 

als je die vrouw naar buiten laat komen, dat dit je verblijt, verjeugdt, verjongt, gelukkig 

maakt.” En dus wordt in Gardenia gespeeld rond oude trieste mannen, die mooie en 

stralende vrouwen worden of zijn binnen hun man. Dus de man is dan de rups en de vrouw 

is dan de vlinder. Het is het uitdrukken van levensvreugde, positiviteit, gelukkig zijn, via 

travestie. Maar dat had ook iets anders kunnen zijn. Het wordt zo geconstrueerd, dat ze als 

ze vrouw zijn, ze er veel mooier, jonger en beter uitzien. Waardoor er mij ooit eens een 

interviewer in Frankrijk vroeg: “Je ziet er als man zo triest en tragisch uit en als vrouw jong 

en gelukkig. Hoe komt dat?” En ik zei “Omdat vrouwen een heel gemakkelijk leven hebben.” 

Maar dat was natuurlijk niet wat hij wou horen (lacht). En hij had ook niet door dat het 

ironisch was. Dus dat is het een beetje waar Gardenia over gaat. Daarin zit nog een thema 

van the outsider, een thema van de jonge danser, degene die niet past, de outcast, de 

miscast en dat is dan Timur, of tegenwoordig Hendrik Lebon, die jong is, 30 jaar jonger dan 

wij , knap, mooi danst en zeer alleen is. Alleen, dat zegt hij ook in het Russisch: Я cobcem 

odun. En hij heeft zichzelf niet gevonden. Hij kent  zijn plek niet . En wij, die oud zijn, wij 

weten het wel. Wij zijn eigenlijk gelouterd door het leven, tevreden, content en wij nemen 
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hem op. En daar ontstaat ook een spanning, tussen die oud - jong, vrouwelijk - mannelijk, de 

combinaties daartussen en dan nog eens het ongeleid projectiel van “Ik ben jong en 

ongelukkig en wat moet ik nu?”  

Hoe vertelt u aan uw publiek ‘wie’ u bent en ‘wat’ u te vertellen hebt?  

Op twee manieren. We worden voorgesteld door Vanessa die ons een naam geeft en iets 

zeer ordinairs en vulgairs over ons vertelt. En voor de rest vertelt ge zelf dingen. 

Bijvoorbeeld, ik heb als personage snel door dat er iets mis is met die jongen want ik ben de 

enige die hem verstaat, omdat ik ook Russisch spreek. En hij zegt dat hij pijn heeft. En hij 

vraagt dan aan Vanessa: “Madame, ik heb pijn”, maar ik ben de enige die dat verstaat. Laat 

ons zeggen, ik vertel het verhaal van zijn ongelukkigheid, door mijn vertalingen, die ik doe. 

Hij zegt wat hij denkt in het Russisch, zij zegt wat zij denkt in het Frans. Zo vertel ik wat ik wil 

vertellen. Ik wil hem helpen. Of dat dat lukt, dat weet ik niet. En voor de rest doe ik mijn job 

als travestie in het cabaret. Ik doe mijn dansjes, ik doe mijn nummertjes. Ik laat daardoor 

zien: “Kijk, dat is mijn leven, dit is waar ik mijn geld mee verdien of waar jullie naar komen 

kijken.” Dus zowel door de opgelegde voorstelling van het personage door Vanessa, als door 

wat ik kan doen als personage tussen de anderen, moeten de mensen een idee hebben van 

wie ik ben. 

Welke waarde heeft ‘Gardenia’/’Out of context’ voor u persoonlijk?  

Ik vind het een mooie voorstelling. Ik speel mijn rol graag. Laat ons zeggen dat toen ik er in 

kwam, dat ik een idee had over wat een ‘man’ was en wat een ‘vrouw’ en een ‘homo’ en een 

‘travestie’ en een ‘transseksueel’. En ik wist dat allemaal. Maar door onze repetities, is dat 

allemaal een beetje … Laat ons zeggen dat ik er minder van weet dan toen ik eraan begon. 

Ik weet niet meer zo goed wat mannelijk is of vrouwelijk. Ik kan er steeds moeilijker op 

antwoorden. Ik vraag ook steeds aan mijn leerlingen. Ik heb studenten en zij weten allemaal 

wel wat dat mannelijk is en vrouwelijk en een vrouwelijke man, die dit, en een mannelijke 

vrouw, die dat, en een lesbische met een geruit hemdje aan. En dan vraag ik: “Wat is nu het 

mannelijkst: een man die geen kinderen wil en verliefd is op een man of een man, die 

getrouwd is met een vrouw en kinderen heeft, maar zaterdag of zondag zich graag 

verkleedt in een vrouw en zo uit gaat. Wie is het vrouwelijkst?” En dan weten ze het ook niet 

meer. Want zij denken dat het natuurlijk die homo is, die die vrouwenkleren draagt. En dan 

lijkt het  weer gemakkelijk . Maar dat is niet wat ik daar zie.Kijk , Ik ben homo, maar ik heb 

totaal geen behoefte om een jurk aan te trekken. Dat was de eerste keer dat ik dit deed, de 

eerste keer dat ik hakken droeg en ik vond dit heel vreemd. Ik vond dit grappig om te doen. 

Zo grappig als ik voor de eerste keer een kardinaal speelde en voor de eerste keer zo een 

heel kardinaalskostuum mocht aan doen of een militair. Toen dacht ik “Amai, die hebben 

veel aan en die revolver, Jezus.” Even plezierig vond ik dat, maar dat gaf me geen extra kick 

of zo . En dan zijn er weer mannen, die braaf getrouwd zijn, 3 kinderen hebben, hetero zijn 

en die een onwaarschijnlijke kick krijgen van die vrouwenlingerie. Dus wie is nu vrouw, wie is 

nu man? In Gardenia lopen mensen die van man, vrouw geworden zijn. Ik heb geen idee hoe 

dat moet voelen om in een verkeerd lijf te zitten en dan via een operatie het juiste lijf te 

krijgen. Ik heb daar niets zinnigs over te zeggen. Dat is een tocht, een avontuur dat zij 

hebben meegemaakt, waar ik geen zicht op heb. Gardenia  is een voorstelling, die … it 
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confuses, het troebleert. En het is de eerste keer dat mannen, getrouwde mannen, met hun 

echtgenote  ernaast, na afloop van de voorstelling naar mij toekwamen, dat is mij een keer 

of 4-5 gebeurd, een man die naar mij toe komt en zegt dat hij mij een zeer aantrekkelijke 

vrouw vindt. En ik zeg: “Dank u, maar ik ben een man.” En dan zie je in zijn ogen “Ja?” Hij 

zegt niet “Je speelt een mooie vrouw”, maar hij zegt “Je bent een heel aantrekkelijke vrouw 

voor mij” en hij is geen homo, en zijn vrouw staat er bij, het is een hetero. En dat is dus zeer 

troeblerend. Ook voor mij: “Wat is dit?”, “Wat zegt hij mij?”, “Wat wordt hier nu 

meegedeeld?” Dit is nog nooit gebeurd naar aanleiding van een andere rol die ik speelde. 

Dus dat heeft mij verward … Het troebleert mij enigszins dat mensen zo naar mij kijken. Er is 

nog niemand die mij na afloop, omwille van het feit dat ik een priester speelde, kwam 

vragen of hij bij mij mocht komen biechten of als ik een militair speel: “Jij moet eens een 

aantal strategieën voor ons leger uitdenken.” Iedereen heeft duidelijk door dat ik dat speel. 

En hier zijn er mensen, die iets zien wat er dus niet is. Ze gaan in een volgende fase en ze 

geloven. Dat is raar, hoor. 

Welke maatschappelijke waarde heeft ‘Gardenia’? 

Mensen doen nadenken over discriminatie, vooroordelen, algemeen geldende emoties, dat 

het niet uitmaakt als je gelukkig  bent of dat is als hetero of een homo of omgebouwd of 

niet . Dat er meer is op de wereld dan ‘wit en zwart’ en ‘ja en neen’ en dat er ook 

‘misschienen’ zijn en glijdende schalen en “percentages van” of dat iedereen een vrouw in 

zich heeft of iedereen een man in zich heeft. Ik zou zo ver niet willen gaan, maar ik bedoel 

dat wij zeggen van “Ok, ik zou dat niet doen, maar ik zie wel een universeel verdriet of ik zie 

wel dat die man, of is het een vrouw of wat is het nu, die jongen wil helpen.” Dus in het 

algemeen: het zou leuker zijn moesten mensen een beetje toleranter zijn of eens nadenken. 

Het is eigenlijk een beetje zoals in Brechtiaans theater: wij brengen iets en wij hebben de 

catharsis niet nodig. Het zijn de mensen in de zaal die die catharsis nodig hebben en 

veranderd zijn. De mensen in de zaal moeten buitenkomen en zeggen: “Hoh, onze kozijn 

daar, ja, die zal dat niet  gemakkelijk hebben, als die ’s avonds tegen zijn vrouw zegt: “Ik 

moet u eens iets vertellen…”. Of dat er iets gebeurt met mensen. Dat zou leuk zijn. 

Vindt u dat iedereen zou moeten dansen?  

Ja. 

Wat is volgens u de maatschappelijke waarde van dans?  

Ge kunt gewoon dansen, omdat ge heel gelukkig zijt en blij zijt. De maatschappelijke 

waarde kan zijn, dat als ge danst met iemand, dat ge op een gelijkwaardige manier en 

lijfelijk, eens niet redeneren, eens geen politiek, eens niet elkaar staan uitmaken in het 

parlement, geen compromissen kunnen sluiten in de gezellige politieke context waarin 

België momenteel verkeert. Als die mensen allemaal eens met elkaar zouden gaan dansen, 

dan zouden ze misschien eens iets anders … Ik vind het gelijkwaardig, dansen, het is geven 

en nemen, het is kijken naar elkaar wat je te krijgen krijgt, ge geeft iets terug, daardoor 

ontstaat er weer iets. Het is een spel, het is aangenaam, het is niet competitief, het is niet 

vechten, het is niet elkaar doden. Ge kunt liefdevol dansen. Ik denk dat er een hoop relaties 

ontstaan, doordat er gedanst is geweest met iemand, waarvan je denkt: “Hoh, dat is toch 
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een prettige gast om vast te houden. Misschien moet ik hem wat langer vasthouden.” Ik 

raad iedereen aan om vooraleer je een vaste relatie begint, eerst eens te dansen met elkaar. 

Ik denk dat dat veel zou helpen.  

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 

Je hebt gezien, toen België, ik weet niet hoeveel jaar bestond, hebben ze ook zo’n danske 

gedaan van “Ik zie u graag” en iedereen moest toen dat zelfde paske aanleren en dat deden 

ze toen in al die steden. Dat was toch een gemeenschapsmoment. Dus ik denk dat het dat is, 

als ge danst, dat ge met elkaar … Als ge nu allemaal dezelfde beweging doet voor een 

spiegel in de balletklas en toch geniet van het feit dat ge denkt “Waw, iedereen beweegt 

hier heel schoon.” Dans misdoet niets. Het brengt iets bij aan genot, aan vriendelijkheid. In 

Afrika denken ze dat ze er de Goden mee naar beneden halen. Het kunnen rituelen zijn, het 

kan u helpen, het kan u troosten. Want op trouwfeesten wordt er dan in ene keer wel 

gedanst, vooral de bruid en de bruidegom. Ze dansen misschien nooit meer in de rest van 

hun leven, maar daar gaan ze dan dansen. Heel belangrijk, die openingsdans. Of die 

kuskesdans waar Vlaanderen voor beroemd is en die ze nergens anders kunnen, dat ge uw 

lief kunt gaan uitpikken. Dus het heeft een enorme maatschappelijke relevantie. Het is een 

gemeenschapsding, waarin je in groep of alleen, uw emotie kunt overbrengen. Het is een 

goed tegengif tegen al die domme en nutteloze praatjes en toestanden die we vaak moeten 

doen met onze computer, toestanden waarin we geen emotie kunnen overbrengen. 

Bedankt voor het interview. 
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Hendrik Lebon – interview op 06/03/2011 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Ik ben Hendrik Lebon. Ik kom uit Gent. Ik heb gestudeerd, maar ben nu afgestudeerd in 

Tilburg, Fontys Hogeschool, richting modern. En sinsdien heb ik in verschillende 

compagnieën in binnen- en buitenland gewerkt. En ik heb nu ook dingen zelf opgezet, 

dansprojecten, maar ook theaterprojecten. En ook heel erg uiteenlopende dingen gedaan, 

van opera tot hedendaagse tot kindervoorstellingen, musical, operette, waarin ik zelf ook 

zing en ook acteer. En ik probeer nu ook wel eens eigen dingen te schrijven, projectjes op te 

zetten, maar altijd in combinatie met werken voor theater. 

Hoe oud was u toen u begon te dansen?  

Ik had een beetje geluk, dat ik al heel vroeg bij het theater kon beginnen. In ons dorp was er 

zo’n docent die les kwam geven, iedere week, en die vroeg mij dan of ik naar Gent zou 

kunnen komen. Ik heb eerst bij theater Neon gespeeld, daar maakten wij musicals en dan 

danste we, zongen we, kregen we theaterles en dan maakten we ieder jaar een voorstelling. 

En dan ben ik van daaruit naar de Kopergietery gegaan. En ik was daar eigenlijk niet zo op 

mijn plek als acteur en meer en meer kreeg ik opdrachten om in beweging te gaan, omdat 

dat spel mij niet zo lag, omdat ik mij daar niet zo op mijn gemak voelde. Ja, ik kom van den 

buiten en dan komt ge plots bij stadsjongeren terecht. Ik vond dat heel vreemd. En via die 

beweging, dat lag mij veel beter om mij daarin uit te drukken. Ik ging dan ook lessen volgen 

en daarna ben ik ook beginnen werken als acteur of hoe moet ik het zeggen… Ik ben dan 

ook bij het Ballet van Vlaanderen terecht gekomen en in de Kopergietery in een stuk dat 

heel veel toerde, waardoor ik niet echt kon gaan studeren. … Eigenlijk van mijn 13e ben ik 

daar echt mee begonnen, met beweging en dans. 

Hoe oud was u toen u de eerste keer op een podium stond?  

Ja, schoolvoorstellingen op schoolfeesten, ja, 4 jaar of zo. Maar misschien is de vraag meer 

wanneer we geëngageerd voor publiek, die een ticketje hebben betaald, om te komen kijken 

… 11 jaar of zo. 

Wat was voor u de aanleiding om professioneel met dans bezig te zijn?  

Eigenlijk had ik daar niet zo veel zin in om dans te gaan doen, omdat acteren en zingen mij 

gelijk veel beter lag, dat lag veel meer voor de hand dat ik dat zou doen, want op school 

deden we altijd schooltoneel. Overal waar ik kwam, was ik gekend als de acteur of als de 

speler. En dan door met de Kopergietery te werken, was dat meer mijn ding om te acteren, 

nochtans stimuleerden ze mij daar om veel meer beweging te gaan gebruiken om dingen te 
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gaan maken. En dat lag mij eigenlijk goed. Ik had daar te weinig achtergrond voor, dus ik 

had nooit gedacht dat ik nog als danser in aanmerking zou komen. Ik had het idee dat je 

daar aan je 4 jaar mee moest beginnen, dan naar de balletschool gaan en dat je daarna dan 

nog kon kiezen of je naar een dansschool gaat. Maar ik werkte toen met een choreograaf en 

die zei: “Neen, ge moet dat gewoon doen” en die heeft mij toen naar die auditie gebracht in 

Tilburg. En ik dacht toen “Ik heb het minst ervaring in dans” en dus leek het mij slimmer om 

dat te gaan ontwikkelen, omdat het lichaam als je jong bent, zich ook nog gemakkelijk 

vormt. De stem, dat kan je nog altijd nu doen en acteren ook, dat is een kwestie van veel 

ervaring op doen en bezig blijven. Dus toen dacht ik “Ja!” en toen pas ben ik daar echt voor 

beginnen gaan van “Ik wil danser worden”, dat was plots een optie, waarvan ik daarvoor 

niet dacht dat dat mogelijk was. Ik was toen dus 20. 

Waarom hebt u ervoor gekozen om bij Les ballets C de la B te dansen? 

Ik heb daar niet voor gekozen. Dat is in mijn schoot geworpen, waar ik nog steeds zeer 

dankbaar om ben. Eén van die dansers, Timur, is ziek geworden, heeft een blessure 

opgelopen. En verschillende mensen van die productie, die kennen mij. Dus in de 

noodsituatie van “Wie kunnen we vragen om iets te doen?”, dachten ze aan mij en zo ben ik 

dus bij Les Ballets C de la B terecht gekomen. Dan ben ik dus op gesprek gekomen en heb ik 

efkes samen gezeten met Alain, omdat hij toch zou kunnen peilen of ik geschikt was. Maar 

de noodsituatie was groter dan de tijd om audities te doen. Dus ik heb mij op die audities 

gestort en doordat hij af en toe kwam kijken en hij zei dat het goed was. Ik moet wel 

zeggen, dat was eigenlijk altijd wel een droom om daarbij te komen, dus ik had dat zeker 

wel opgezocht in het ontwikkelen van mijn danserloopbaan. Maar ik dacht altijd, bij Platel 

zijn het zo’n specifieke persoonlijkheden en ik dacht dat ik daar niet toe behoorde. Dus ik 

had dit nog nooit opgezocht of ik had nog nooit een brief geschreven dat ik daarbij wilde 

werken of audities doen, omdat ik daar voor mezelf niet in geloofde dat dit een optie zou 

kunnen zijn. Maar nu ik er ben, denk ik “Ja, dat is wel iets voor mij, ja, dat is meer mijn plek, 

dan op de andere plekken waar ik al geweest ben.” Dus ben ik daar zeer blij om.  

Wat betekent dansen in uw leven?  

… Misschien is het meer bewegen … Voor mij is alles beweging: de maan, de sterren, de 

mensen ten opzichte van elkaar, hoe we met elkaar communiceren, de lichaamstaal. Dat is 

voor mij bewegen. En dansen is dan een soort expressiemiddel daarvan, om die beweging in 

de wereld, die er bij iedereen is, die er in de natuur is, die tussen de mensen is,  is dans een 

manier om die beweging vorm te geven, om een expressie aan mee te geven. Op die manier 

kijk ik naar dans. En dans is voor mij ook lichaam, omdat dit het communicatiemiddel is, 

waarmee je het doet en ik vind het enorm tof om uw lichaam te vormen, te trainen, om 

leniger te worden, om sterker te worden, om beter en gevatter vorm te kunnen geven aan al 

die bewegingen en ideeën die ge hebt. Dans is dus voor mij een soort expressiemiddel, dat 

kan ook een uitlaatklep zijn, plezier zijn. Maar ik ben ook al in de situatie geweest dat  ik 

niet meer kon dansen en toen miste ik het niet. Dus voor mij is dansen niet “Zonder zou ik 

doodgaan.” Maar ik ben er natuurlijk wel aan verknocht. Ik zou niet meer zonder kunnen. 

Maar het is meer een soort levensstijl geworden, dan dat het een beroep is. Beweging zit 

voor mij in alles. Mijn dag vul ik met beweging. Als ik weet dat ik van punt A naar punt B 
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moet rijden met mijn auto, dan zorg ik wel op één of andere manier dat er beweging zit in 

mijn dag. Niet alleen beweging tussen 2 afstanden die ik moet afleggen, maar ook met mijn 

lijf, ik moet daar toch efkes een keer iets mee doen, dat heb ik wel. Dus bij mij is het meer 

beweging, sport, dansen, dat dat belangrijker is dan het vak dans op zich. 

Op welke momenten danst u zoal? Doet u dit enkel voor uw beroep of ook in uw vrije tijd? 

Dansen is bijna een dagelijks ding geworden, omdat het inderdaad mijn beroep is en omdat 

ik veel projecten door elkaar probeer te doen, waardoor het onderscheid vrije tijd – beroep 

niet meer zo helder is. Ik ga ook voor mijn plezier gaan dansen, voorbeeld op café of ik ga 

vaak weg. In dat opzicht is het dansen voor mijn plezier. Maar ook als ik geen werk heb, ga 

ik heel graag lessen gaan volgen en dan reis ik naar Amsterdam of Berlijn of elders, omdat 

ik het heel fijn vind om daar te blijven in trainen en mij te blijven ontwikkelen. En dat is ook 

voor mijn beroep, alles is in relatie tot mijn beroep, maar dat is eigenlijk ook vrije tijd, omdat 

ik daar zelf in kan kiezen, wat ik doe. Ja, dat overlapt een beetje. 

Welke dansstijlen hebt u ooit gedanst?  

Ik denk dat ik tot nu toe bijna alles gedanst hebt, behalve hiphop of breakdance, dat heb ik 

nog niet gedaan. Ik heb wel ooit nog met hiphoppers gewerkt in een openluchtspektakel, 

maar dan nog was dat heel beperkt tot ‘yo-yo-yo’-bewegingen en niet op mijn hoofd staan 

draaien. Maar ik heb klassiek gedanst, pointes zelfs, heel moderne dingen gedaan, heel 

hedendaagse, musical, showdance, ik heb als solist gewerkt, ik heb in ensemble gewerkt, ik 

heb kindervoorstellingen gemaakt, dat meer danstheater is, ook met tekst. Dus ik heb op 

zich wel alle stijlen een beetje doorwandeld. Misschien jazz wat minder en sommige 

expressiedansen, zoals Bhutto, dat heb ik ook niet zoveel gedaan. Ik heb meer de 

technische, meer de energieke vormen, meer hedendaags, modern, klassieke dingen, 

showdingen, daar ben ik meer in thuis. Ik ben een grote beweger. 

Wat zijn voor u de grote verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende stijlen? 

Ja, de gelijkenissen, het is allemaal hetzelfde lichaam: je hebt 2 armen, 2 benen, een hoofd 

en daarmee beweegt ge. Alleen de technische vereisten zijn per stijl anders. Klassiek is zeer 

specifiek, het heeft zelfs een taal, het heeft een woord per pas of per combinatie van passen, 

het heeft vaste choreografieën, het heeft een repertoire en het heeft een verleden, ge kunt 

echt vele jaren terug gaan, wat bij hedendaags niet is, want het is een nieuwe stijl. Ik denk 

het zwaartepunt bij klassiek ballet, is dat er nostalgie aan vast hangt. Als mensen daar naar 

gaan kijken, willen ze graag terug zien wat ze zoveel jaar geleden terug gezien hebben of 

willen ze de herkenningspunten van het verhaal. Als men bijvoorbeeld het ‘Zwanenmeer’ 

danst en men zou niet die vaste choreografie hebben, is het publiek ontgoocheld. Terwijl bij 

hedendaags liggen die verwachtingspunten juist anders, dan komt het publiek juist met 

“Wat gaan ze nu weer doen? Waar gaan ze ons nu weer mee verrassen? Wat hebben ze nu 

weer bedacht wat je allemaal met je lichaam kunt doen?” Ik denk dat dit al een groot 

verschil is. Ook dat je met een ander soort publiek zit, een ander soort verachting en 

natuurlijk ook de fysieke vaardigheden. Als je heel veel klassiek danst, vormt uw lichaam 

zich ook naar een meer klassieker lichaam met doorgestrekte benen, doorgestrekte rug, 

armen die je in een bepaalde graad moet houden, posities die vast zijn, met daarin ook een 
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zeer ideaalbeeld. Je hebt altijd solisten gehad, die een zeer extreme fysiek hadden: die 180% 

uitgedraaid zijn, die sabelknieën hebben en hun been tegen hun oor leggen alsof dat niets is, 

waardoor het streven naar zo’n ideaal zeer ver gaat. En nu in deze tijd is dit nog groter, 

want er zijn altijd mensen die hun been nog hoger kunnen brengen, een nog grotere uitdraai 

hebben. Dus ge zit met een soort streven, als jonge student, om dat te bereiken en lenigheid 

en souplesse is bijna een vereiste. Terwijl bij hedendaags en modern kan je veel meer 

vertrouwen op je eigen lichaam en binnen je eigen mogelijkheden werken. Ge kunt daar ook 

zeer extreem in gaan, maar de idealen zijn minder voor de hand liggend, omdat onze helden 

zijn nog niet gevormd of toch nog niet zoveel dan bijvoorbeeld een Nureyev, die een nieuwe 

wind heeft gebracht in zoiets als klassieke dans. Ik denk dat ook onze behoefte anders is. Als 

je klassiek danst, zit je met de behoefte om de stijl zo perfect mogelijk te beheersen, terwijl 

bij hedendaags en modern streef je veel meer na om expressie te geven met uw dans, dat ge 

mooie esthetische bewegingen maakt en proberen na te streven dat ge daar iets inlegt van 

uzelf, gelijk Cunningham heeft de klassieke dans opgetrokken en daar iets aan toegevoegd, 

dat blijft ook zeer technisch, maar hij exploreert dat lichaam veel meer: “Wat kunt ge nog 

meer doen met dit lijf?” Dus hij zoekt naar meer mogelijkheden om te doen. Maar klassiek is 

bepaald. Als ge al eens een ander armke doet, dan heeft het publiek het gezien. Doet ge dat 

bij Cunningham of bij modern of hedendaags, dan wordt dat aanvaard, want het biedt nog 

ruimte meer om te ontwikkelen. Ook de beoefenaars zijn verschillend. Ik merk toch een 

groot verschil als ik in een klassieke compagnie zit, buiten in een hedendaagse compagnie. 

Ik denk dat er echt een soort mensen liever het één doet, dan wel het ander, wat ook een 

soort dynamiek in de groep bepaalt. Zet eens de jongens en meisjes van Jan Fabre samen 

met die van het Koninklijk Ballet en ik zou nog wel eens willen weten wat er gebeurt, ja, dat 

is misschien wel nog eens interessant. Niet dat dit niet zou klikken, maar ge zit met een 

andere geest of een andere energie. 

Zijn de grenzen tussen de verschillende stijlen volgens u altijd heel duidelijk of kunnen 

stijlen ook in elkaar overlopen? 

Ik denk theoretisch gezien, dat ge de stijlen heel goed kunt afbakenen, hedendaags is 

hedendaags, modern is modern, klassiek is klassiek, Martha Graham is Martha Graham, 

Pina Bausch is Pina Bausch. Ge kunt stijlen herkennen, ge kunt genres herkennen. Maar 

natuurlijk zit ge ook, en ik denk dat dat er altijd al geweest is, met mensen die het opnieuw 

aan het uitvinden zijn, weer nieuwe dingen ontdekken, weer nieuwe mogelijkheden 

ontdekken en die zitten dan waarschijnlijk in een soort mengstijl, tussen alles wat zij geleerd 

hebben, wat zij als achtergrond hebben. Dus volgens mij kan je daar wel spreken van een 

soort mengvorm, omdat, het is een levende kunst, dus het blijft zich ontwikkelen, dus ik 

denk wel dat er veel verbindingen zijn. En het is ook een beetje een trend om dingen te gaan 

mengen. Veel media worden nu gemixt in een voorstelling. Er is heel veel mogelijk. In één 

voorstelling, in theater gebruiken ze ook muziek en gebruiken ze dans en videoprojectie en 

gebruiken ze grote decors of geen decors. De grenzen liggen zeer open en dat is ook nog een 

verse trend, dus er wordt veel gemengd en geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld als ge de 

stukken van Sidi Larbi bekijkt, dat zijn altijd mensen van zeer diverse achtergronden, diverse 

culturen, diverse verhalen, diverse stijlen van dansen, maar ge krijgt dat toch samen. Dan zit 

je in een soort mengvorm, dat op zich een nieuwe stijl kan worden of nog in de 
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overgangsfase zit naar een nog te ontwikkelen vorm of daar blijft hangen als niet ver 

genoeg. 

Wat betekent het voor u om op een podium te staan en iets voor een publiek te brengen?  

Ik heb een ongeluk gehad met mijn voet. En toen dacht ik: “Wel, ik heb nu geen geld, ik heb 

al mijn projecten moeten afzeggen. Wat kan ik nu doen om geld te verdienen en te 

overleven?” En toen ben ik beginnen schrijven. En door dat feit merkte ik van “Ik heb echt 

iets in mij, dat mij altijd trekt om op dat podium te gaan stellen”, iets dat mij drijft. Ik moet 

niet per se altijd op dat podium staan, maar of ik breng mensen samen of ik kom met 

nieuwe ideeën af of ik ontwikkel mij, ik volg dan een workshop daar. Maar ik denk dat er 

diep in mij iets zit dat mij naar dat podium trekt of naar het café trekt, waar de mensen op 

hun stoelekes achter elkaar zitten. In ieder geval sta ik graag centraal met een verhaal en 

geef ik dat vorm. Ik voel dat dat iets is wat ik graag doe. Ik kon toen even goed interims 

gaan doen, ik heb ook een diploma om in het onderwijs te staan, dus ik zou evengoed dat 

kunnen doen, maar daar had ik niet zo veel zin in. Dan liever op een andere manier zoeken 

hoe ik met mijn beperking op een andere manier op dat podium kan staan. Daarom ook, als 

ik morgen niet meer zou kunnen dansen, ik zou dat wel erg vinden, maar het is nog niet 

gedaan, want ge kunt nog zoveel andere dingen. Dus het podium is denk ik het 

belangrijkste. Wat ik daar doe of hoe ik het doe, maakt op zich niet zoveel uit. Maar nu ik 

energie heb en zin om te bewegen, is dans natuurlijk het liefste wat ik doe. 

Wat wilt u aan uw publiek meegeven? 

Dat hangt van stuk tot stuk af, wat de filosofie is van het stuk. Nu, bij Gardenia, is de rol zo 

gemaakt, dat ik constant een melancholie uitstraal van “Wat doe ik hier in die groep? Wat 

doe ik hier tussen al die rare mensen? Ik ben hier niet gelukkig. Ik wil hier weg.” Dus dan 

hoop ik natuurlijk dat ik dat met mijn spel kan spelen en tonen aan het publiek. Dus dat 

staat rechtstreeks verbonden met de filosofie of het doel van dat stuk. Je hebt ook stukken 

die minder zo gericht zijn en dan hoop ik wel dat het publiek altijd geniet van de mensen die 

op het podium staan en wat ge nu brengt, of het nu droef, blij of andere emoties zijn, hoop 

ik wel dat het publiek op één of andere manier geprikkeld geraakt of met ideeën komt of 

een mooie namiddag of avond heeft gehad. Ge wilt toch dat het publiek door uw 

aanwezigheid verandert of dat daar toch iets gebeurt. Ik vind het altijd leuk als er na een 

voorstelling discussie of een gesprek komt en dat mensen zeggen “Oh, dat was een mooie 

poëtische voorstelling” en dat ze daar een paar dagen mee bezig zijn. 

Wanneer er iets ingrijpends gebeurt in uw persoonlijk leven (hevige emoties, stress, …), zal 

dit zich uiten in de manier waarop u danst of op een podium staat?  

Ik denk wel, als ge met dingen zit, met zorgen en ge moet dan ’s avonds voorstelling doen, 

dat dat zeker invloed heeft. Maar theater werkt soms ook zo magisch, dat eens dat je bezig 

bent, dat ge ook kunt vergeten, dus dat ge er niet meer mee bezig zijt. Soms ben ik met 

dingen bezig buiten het stuk, soms zit ik ook gewoon mijn boodschappenlijstje te maken en 

dan zit je niet volledig in het stuk. En ja, dat beïnvloedt soms wel mijn prestatie. Als het nu 

zou uit zijn met mijn lief en ik moet morgen op scène staan, dan zou het mij niet veel moeite 

kosten om een melancholische scène neer te zetten. Het zal mij dan wel veel meer moeite 
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kosten als ik iets aangenaams moet vertolken. Maar dan nog, theater heeft altijd zo iets 

magisch, dat je je goed voelt zoals het is. Staat ge al eens wat minder of bedrukter op het 

podium, dan zal het publiek dat niet veroordelen, want zij weten niet hoe het daarvoor was. 

En soms kan dat helpen om een meerwaarde te geven en soms zal je een beetje je best 

moeten doen, om je niet te laten doen. Ik heb ook al momenten gehad dat ik mij slecht 

voelde en dacht “Wat sta ik hier te doen?” En ja, het publiek ziet dat waarschijnlijk. 

Hebben deze ingrijpende gebeurtenissen ook een invloed op hoe uw lichaam aanvoelt?  

Ja! Als er bijvoorbeeld een groep mensen komt, op wie ge indruk wilt maken, dan merk ik bij 

mezelf dat ik plots veel leniger ben, veel beter kan draaien. Als ik wil opscheppen, lukken 

dingen gewoon soms beter, omdat ge voelt u goed en ge toont “Kijk eens wat ik kan. Dus 

het heeft zeker invloed. Als ge u niet goed voelt, dan hebt ge ook minder zin om met uw 

lichaam bezig te zijn. Beweging heeft veel te maken met ontspanning en als ge gestresst zijt, 

of u niet goed voelt, dan ga je niet zo diep in uw lichaam, dan blijft het een beetje aan de 

oppervlakte. Ik merk dat toch. Als ik mij niet goed voel of ik sta bijvoorbeeld in de les en ik 

laat mij overdonderen door de andere dansers, omdat ik die zo goed vind, dan zal het plots 

niet zo goed meer gaan, want alles refereer ik dan aan hen en dan denk ik “Ja, ik kan dat 

toch niet, dus laat ik er dan maar geen draaien en laat het aan hen over. 

Hoe kunt u uw eigen gevoelens in overeenstemming brengen met de emoties die u moet 

uitdrukken op het podium? 

De emoties die je uitdrukt op het podium, zijn sowieso altijd de uwe, het is uw lichaam, uw 

manier van uitdrukken. Natuurlijk de vraag … bijvoorbeeld ik moet nu extreem droevig zijn 

en huilen, huilen, huilen, maar dat is niet mijn persoonlijkheid, ik ben zo niet, ik ben niet zo’n 

dramatisch type, in die zin, allé, ik ben wel een zeer dramatisch type, maar ik ga niet zo 

gauw huilen. Maar die rol vraagt dat nu, dus ge doet dat. Maar soms worden emoties zeer 

technisch, zeker bij dans, omdat ge een expressie geeft via uw lichaam en dan kan ik dat wel 

soms sturen en zeer technisch, met mijn lijf. Wij worden ook minder geleerd om dingen met 

ons gezicht uit te drukken, dus durf ik dat dan wel al eens zeer technisch te doen. Ook als ge 

theater speelt, heb ik heel veel hulp aan het feit dat ik mijn lichaam kan inzetten, omdat dat 

al meer dan genoeg vertelt. Als ge zegt “Ik ben droevig” heeft dit veel minder impact dan als 

ge daar op een verkrampte manier staat. Dat heeft al veel meer verhaal dan dat je zegt “Ik 

ga elke dag op hetzelfde uur naar de bakker, ik koop elke dag 2 croissantjes, …”. Ge kunt die 

suggestie veel meer geven in een lichaam, dan dat je het zou zeggen, of dan wordt het in 

ieder geval geloofwaardiger voor het publiek. En met mijn eigen emoties, soms lukt mij dat 

heel goed om in een soort wereld mee te gaan, dat ik op het podium kom en ik doe een 

bepaalde rol, dan voel je echt dat gij in een soort trip zit en andere momenten zit ik daar 

totaal niet in en dan doet ge dat heel bedacht, wat niet altijd slechter is daarom. Dus het is 

goed dat ge weet hoe ge u voelt in relatie tot datgene wat je moet zeggen op scène, dan 

moet ik mij wel inpraten: “Rustig, ge moet daar gewoon staan, geen overdadige 

bewegingen.” En als ik mij die dag dan heel moe voel, dan sta ik daar dan gewoon heel moe. 

Dus je bent wel heel de tijd in reflectie met je eigen emoties en soms helpt dat om de rol 

vorm te geven. Maar als die emoties er niet zijn. Ik zit soms in de coulissen met het gevoel 

van “Ja, ik zit er goed in, het gaat lukken vandaag” en ge stapt dan nog maar dat podium op 
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en er is één of ander ding dat gebeurt met u, dat ge er uit zijt. Of iemand kucht, net op het 

moment dat er een traan begint op te bollen en ge wilt kijken van waar het komt. En ja, 

alles weg, heel uw verhaal dat ge opgemaakt hebt, om die emotie daar toe te brengen, is 

weg. Dat zijn heel onuitgesproken, fragiele spelregels, maar ik denk dat de grote regel is, uw 

eigen emotie ten opzichte van datgene wat ge wilt vormgeven, dat dat een zeer fragiele 

chemie is tussen publiek, de ruimte, hoe dat ge u zelf voelt, dat wat ge moet doen of dat 

wat ge wilt zeggen aan het publiek. De muziek blijft al eens haperen en dan denk je “Oei, 

gaat alles wel technisch goed?” Dus ge zijt er soms heel rap uit. 

Kunt u mij eens heel concreet een voorbeeld geven van hoe u verdriet in hedendaagse dans 

zou uitdrukken? 

(S. komt binnen. S. is een vriendin en mededanseres van Hendrik. Hendrik vraagt haar om er 

bij te komen zitten.) 

Als ik aan verdriet denk, dan denk ik direct Pina Bausch, want zij heeft op de één of andere 

manier, in haar verschijning, al een verdrietig uiterlijk en ze heeft dan zo van die lange 

armen en lange benen. Voor mij is dat het beeld dat ik krijg. Maar verdriet is zo ruim. 

Iemand die met zijn hoofd 100 keer tegen de muur slaat kan ook verdriet vorm geven. Of 

iemand die niets doet en met zijn hoofd voorover hangt, is ook verdriet. Het hangt er een 

beetje van af welke graad van verdriet dat ge wilt vormgeven. Ge kunt dit ook heel 

technisch doen. Bijvoorbeeld in klassiek ballet wordt ook veel verdriet gedaan, met bepaalde 

symbolen of armen, die ge voor uw borst gekruist houdt en uw hoofd een beetje schuin, het 

is misschien een cliché, en ik trippel een beetje op mijn pointekes, heel langzaam. Het hangt 

er een beetje van af. Verdriet is zo ruim. Als ik verdrietig ben, dan ga ik naar binnen, sluit ik 

mij op. En anderen moeten dit juist uiten. Die moeten op de fiets springen en weg gaan. Ge 

hebt anderen die zeggen “Ik heb geen verdriet”, maar die drinken dan. Dus het verdriet 

wordt vertaald door iets anders, omdat zij het niet durven herkennen of verwerken. Dus die 

vorm, dat hangt er ook een beetje van af waarover uw verhaal vertelt. Moest ik nu verdriet 

moeten doen met danseres S., dan zou ik zoeken naar gebaren of handelingen die ik haar 

zou laten doen, die er op wijzen dat er iets niet klopt, dat er iets is. Dus een dagdagelijkse 

handeling, waar dat er een hoekske aan is, waaraan ge merkt dat er iets is, dat in haar 

hoofd bezig is, waardoor ze niet normaal kan handelen. Maar die dagdagelijkse handeling 

zou ook een beweging kunnen zijn, die dan net niet goed uitgevoerd wordt, omdat er in 

haar hoofd iets zit, dat haar blokkeert en haar net niet toelaat dat gewoon te doen. Dus ik 

zou zo denken. Maar er zijn ook manieren waarop je het meer lyrisch kunt doen of juist iets 

heel repetitief kunt doen, om de tijd van het verwerkingsproces te tonen. Ja, verdriet heeft 

zoveel aspecten. Het heeft ook iets agressief, ge moet u afreageren, dus ge zou ook iets heel 

fysiek kunnen doen. Verdriet kan ook een ontgoocheling zijn, een teleurstelling. Bijvoorbeeld 

ge hebt net gehoord dat uw pasgeboren kindje een longske mist. Ge hebt een 

ontgoocheling, want ge had een andere verwachting. Dus dat geeft ook weer 

mogelijkheden om te bewegen. Ontgoocheling is anders dan uw moeder die ze net 

overreden hebben. Dat is paniek, dat is ongeloof. … Of dat dat dan specifiek hedendaags is, 

dat weet ik eigenlijk niet. De hedendaagse manier van “Ik zet verdriet om in beweging” gaat 

juist onderzoeken van “Hoe ruim is dat spectrum? Wat zijn alle aspecten van verdriet? Wat 

zijn alle oorzaken van verdriet? Wat zijn alle gevolgen van verdriet? Wat is voor u 
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persoonlijk verdriet? Hoe verwerk jij dat? Hoe kunnen we daar een interessant verhaal van 

maken?”, eerder dan “Ik zoek één vorm, één technische beweging om te laten zien aan het 

publiek ‘Ik ben verdrietig’.” Ik denk dat dit misschien juist hedendaagse dans typeert, dat ge 

in onderzoek gaat in relatie met uw eigen persoon en in relatie met het publiek. Verdriet is 

meer dan een traan die van uw wang rolt. 

Bestaat er volgens u dans zonder emoties? 

Ik denk eigenlijk niet. Bijvoorbeeld wat voor mij heel technisch is, is Cunningham. 

Cunningham is er op gemaakt dat benen en armen, zelfs hoofd, vingers, tenen allemaal 

apart kunnen gechoreografeerd worden en dat ge dan alles tegelijkertijd doet. Je krijgt dan 

bijvoorbeeld een choreografie voor uw been, die dan nota bene met de computer 

ontworpen kan zijn en zelfs uw linkerarm doet iets anders dan uw rechterarm. Het feit dat je 

dat samen krijgt, zal nooit zonder enige frustratie gaan. Dus emotie is er zeker geweest. En 

is het geen frustratie, dan is het voldoening dat ge dat bereikt hebt, omdat dat zo moeilijk 

is. En sowieso, om het te verwerven heb je al een emotie gehad. Of ge komt ’s avonds thuis 

en ge denkt “Moet ik nu nog 2 kinderen eten geven? Is het niet tijd dat ik eens aan een 

andere soort job denk dan te dansen?” Dus die emotie, daar kan je al niet onder uit. Ge hebt 

altijd ook fysiek: ge zit met pijn, ge zit met beperkingen, ge zit met vergelijkingen met 

anderen, ge zit ook altijd met een goede en een minder goede dag, maar ge moet fysiek wel 

altijd even goed presteren en ge zit met emotie die ge moet vorm geven. Ook al zijt ge de 

meest koelbloedige danser, ook al toont ge geen expressie, het publiek zal altijd op zoek 

gaan naar “Waarom doen ze dit?” En het publiek vindt het misschien mooi wat ge doet. Dus 

emotie zit er altijd in, denk ik. 

Heeft het soort dans een invloed op de gevoelens die dansen bij u teweeg brengen of is 

dansen voor u gewoon dansen? 

Toen ik in het ensemble van de musical stond, moest ik altijd vrolijk lachen en blij zijn en 

tonen hoe gelukkig en hoe goed dat ge zijt en dan worden de bewegingen daar ook op 

gemaakt. Dan gaan ze geen simpele, repetitieve bewegingen maken, maar juist flashy, 

energieke, verrassende bewegingen. Dus sowieso, als ge dat wilt doen, roept ge al een 

bepaald gevoel op. En als ge klassiek danst, dan komt ge in een bepaalde emotie, waarbij je 

meer over een bepaalde esthetiek moet nadenken. En als ge hedendaags danst, dan hangt 

het er van af wat uw opdracht is. … Ja, ik denk het dus wel. Want als ge een choreograaf 

hebt, die iedere dag tegen u zegt: “Uw 2e positie moet je ruimer nemen en uw rug moet 

rechter en uw rechter schouder moet naar achteren.” Als ge dan op een podium staat, dan 

gaat ge hopen dat dat allemaal in orde is, dus ge gaat u zeer fysiek screenen dan. En als het 

dan de bedoeling is dat ge op dat moment een soort vorm geeft aan een soort vrolijkheid, 

dan zit ge met de gedachte dat ge u fysiek aan het screenen zijt en nog een keer een emotie 

daar bovenop. Dus ik denk wel dat als ge heel technisch getraind hebt naar een voorstelling 

toe, dat dat wel meer bepaalt, dan dat iemand zegt: “Het steekt eigenlijk niet zo nauw of 

uw vinger nu daar is of daar, maar ik wil dat het juist is wat ge doet, volgens uw emotie, dat 

uw beweging klopt met dat wat ge op dat moment voelt”, dan zit ge wel al met een andere 

manier van denken. Maar ik denk dat het niet zozeer afhangt van de stijl, maar eerder van 

hoe iemand u begeleidt naar uw rol. Natuurlijk, hedendaagse is veel meer een 
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expressievorm, dan klassieke, die veel meer een repertoire neerzet of dat een repertoire aan 

vaste stappen heeft. Dat maakt natuurlijk wel uit. 

Hoe ervaart u het om alleen te dansen of om met anderen samen te dansen?  

Ik ben altijd blij dat als ik alleen dans, dat ik dan niet hetzelfde moet doen als de anderen en 

dat ik dan altijd juist ben, want er is geen andere referentie. En ook ge zijt de beste danser 

op scène die er is. Als ge in een ensemble werkt, heb je hoe je het draait of keert, toch altijd 

enige vorm van concurrentie of zo. Ik ben een danser die mij nooit zal opmaken, maar goed 

zal opwarmen, zorgen dat ik lessen doe, dat ik mentaal klaar ben. Maar ge hebt ook andere 

dansers, die juist drie kwartier bezig zijn met hun op te maken en die dat niet doen en die 

juist heel mooi willen zijn op het podium. Dus je zit met een soort perceptieverschil en dat 

ziet ge ook in het publiek, denk ik. Wat dat leuk is als ge in een groep komt, is dat ge in een 

soort groepsenergie komt, waarin dat ge soms veel meer kunt doen, dan dat ge alleen zijt, 

omdat als ge het alleen moet doen, dan moet het allemaal uit uzelf komen, terwijl als ge zo 

in een soort groepsdynamiek zijt, dan kan dat u veel verder brengen, dan dat ge alleen zijt, 

want als ge alleen een stuk maakt, dan moet ge u zelf sturen en zijt ge constant in overleg 

met uzelf en dan is het soms leuker als ge met groepkes samenwerkt, waar iedereen elkaar 

stuurt en dat groepsdynamiek u in een bepaalde sfeer brengt, daar waar ge op uzelf zijt en 

uw radiootje misschien en de muziek die daaruit komt en u in een bepaalde sfeer brengt, 

maar ge zit toch maar alleen. En anderzijds, als ge alleen een solo kunt doen en ge zijt 

overtuigd van wat ge daar staat te brengen, is dat toch ook wel iets heel mooi, omdat ge u 

dan kunt laten zien aan het publiek. Het is misschien ook heel kwetsbaar, maar ge kunt wel 

uw verhaal doen. Als ge in groep zijt, zijt ge altijd een deel van de groep en ge zijt beïnvloed, 

want met den dienen klikt het misschien niet of het is juist de rol die je moet doen of ge valt 

niet op in de groep, omdat het publiek verspreid zit of zelf mensen uitkiest waar ze meer of 

minder naar kijken. Ge hebt ook mensen die er in een groep voor kunnen zorgen dat ze solo 

dansen, ook al is het krak hetzelfde, ik denk dat bijvoorbeeld aan de eerste keer dat ik Anne 

Teresa De Keersmaeker bezig zag, ik kende haar niet en ze stonden allemaal op één rij en 

deden één armbeweging en er was één iemand die die armbeweging net zo deed, dat ik en 

de rest van het publiek waar ik mee gepraat heb, dat wij ons afvroegen “Wie is die vrouw? 

Wat doet die vrouw, dat zij opvalt, terwijl het toch dezelfde beweging is?” Maar zij had iets, 

op dat moment, waardoor je toch alleen maar naar haar keek. Natuurlijk kan zij dit ook 

maar hebben, doordat de rest van de groep daar is, als zij daar alleen is, is dat magische 

moment, misschien veel minder. Dus ook binnen een groep kunt ge altijd een individu zijn. 

Veel hangt ook af van hoe de choreograaf het wilt. Als dat iemand is die alles heel strak wilt 

en juist een heel technische uitvoering wilt, dan zijt ge niet bezig met “Hoe sta ik hier op het 

podium?”, maar met “Zijn mijn tellingen juist? Zijn mijn bewegingen juist?” Ik spreek nu in 

termen van ‘de beste’ en ‘u laten zien’, maar eigenlijk gaat het daar allemaal niet om, maar 

natuurlijk, als ge alleen op scène staat en ge hebt geen referentie, dan zal het publiek veel 

meer vragen naar u toe stellen, naar u persoonlijk, dan als ge met 3 dezelfde beweging 

doet, komt er al rap een vergelijking van “die is wel laat” of “die doet wel dezelfde 

beweging, maar met zo’n kort armke.” Ja, ge gaat dan zo vergelijken. 

Zijn er bepaalde bewegingen die een vaste betekenis hebben of krijgen bepaalde 

bewegingen betekenis door de manier waarop ze getoond worden?  
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In hedendaags is er niet echt een jargon, denk ik. Er zijn wel hedendaagse technieken die 

bezig zijn vanuit the mind, vanuit de geest … Ik zou zeggen Laban … Bijvoorbeeld in Release 

hebt ge toch bepaalde bewegingen, bijvoorbeeld swingbewegingen, fall and recovery of 

balance en Limon. Daar hebt ge toch een aantal vaste bewegingen, maar die hebben geen 

betekenis, buiten de voorstelling die ge er mee maakt. Als ge in de les staat, hebben die 

geen rechtstreekse betekenis. Het is niet zoals in de Indiase dans of andere Aziatische 

dansen, waarin de beweging een rechtstreekse betekenis heeft en dat ge als danser 

woorden leert en bepaalde bewegingen staan dan symbool voor de lotus, voor de vrouw, 

voor de kwade macht, het kwade oog. En ge leert dan een soort beweging met een jargon 

eraan. … Bij klassiek staat het dan nog vaak in relatie met het verhaal, zoals gebarentaal, 

waar bewegingen voor een rechtstreekse beweging staan. Voor een vaste betekenis, 

daarvoor is hedendaags, denk ik, te vrijblijvend. Maar ge kunt wel duidelijk van een 

bepaalde stijl spreken, hoewel dat nu nog allemaal zo in ontwikkeling is. Ge rolt over de 

grond, ge springt op, ge doet een slide over de vloer, dat zijn vaste waarden binnen de 

hedendaagse dans, maar die hebben op zich geen betekenis, tot ge ze in een verhaal zet of 

in een choreografie ten opzichte van elkaar zet. Ik moet nu ook denken aan Buttho, dat 

heeft geen jargon, maar heeft wel een manier van bewegen, een intentie, die zeer belangrijk 

is, een soort spiergebruik. Maar rechtstreeks betekenis, ik denk niet dat dit zich al 

ontwikkeld heeft en ik denk ook niet dat dat zal gebeuren. 

Hoe kan het publiek de betekenis van stukken begrijpen? Hebben zij hiertoe een bepaalde 

voorkennis nodig?  

Het is altijd prettig als het publiek naar buiten gaat en zegt: “Oh!”, zonder dat zij zich 

hebben moeten verdiepen in de stijl of in een voorkennis van hoe de choreograaf gewerkt 

heeft. Ik hou ervan als ik naar het theater ga, dat ik krijg wat ik krijg. Ik hoef helemaal niet 

het programmaboekje te lezen om dingen te weten, zoals wie het gemaakt heeft, wie er 

mee danst. Natuurlijk, ge gaat naar het theater, omdat je iets wilt zien. Je gaat niet alleen 

af op een goeie titel. Je gaat niet alleen naar namen kijken, ge gaat ook kijken wie er 

meedoet. In theorie hoeft het publiek, allé ik vind dat toch, zich niet noodzakelijk in te lezen, 

dat ik moet studeren om naar een voorstelling te gaan. Ik ga graag naar het theater om mij 

daar neer te zetten en iets te ontvangen. En dan doet dat iets met mij of het doet niets met 

mij, allé niets, het zal altijd wel iets doen natuurlijk, als is het maar de tijd uitzitten van 3 

uur, waarin iemand een rondje rond zijn eigen as probeert te doen. Het zal je altijd wel iets 

doen. Maar het is natuurlijk soms interessant dat ge op voorhand iets leest, en ge herkent 

dat in dat stuk, waardoor ge een diepere zin krijgt, of dat ge achteraf denkt “Ik zou meer 

over dat verhaal of over die componist willen tegenkomen, want die danser heeft mij zo 

gefascineerd en ik zou daar meer over willen weten. Maar ik denk niet dat het uitgangspunt 

al een voorkennis hoeft te zijn, maar dat ge gewoon kunt gaan en dat ge ontvangt en als 

het dan raakt, binnen welke stijl ook, dan hebt ge mij in ieder geval een goede avond 

bezorgd. Wat niet wil zeggen dat als ik naar een voorstelling ben geweest en ik heb er niets 

van gesnapt en ik praat achteraf met de maker en ik heb een inzicht verworven, dat ik dan 

denk “Ah ja”, maar dan vind ik het wel jammer dat ik het niet tijdens de voorstelling, toen ik 

daar zat dat al had, dus dan heb ik wel iets gemist. Je hebt niet altijd de mogelijkheid om 

een nagesprek te hebben of om na te lezen. 
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Denk je dat mensen met kennis van hedendaagse dans een voorstelling anders zullen 

bekijken dan mensen die bij wijze van spreken nog nooit een dansstuk gezien hebben? 

Ik denk dat wel, want of je hebt het zelf al beoefend of je hebt het zelf al vaak gezien, dat ge 

na een tijd meer of minder verrast wordt. Ik heb zo heel lang Wim Vandekeybus’ 

voorstelling opgevolgd, maar na een tijd ben ik daarmee gestopt, omdat het mij niet meer 

verraste, omdat ik toen dacht: “Dat is zo typisch en nu valt er weer iets uit de lucht, net niet 

op het hoofd van de danser, dan doet het u niets meer. Maar als iemand anders dat voor de 

eerste keer ziet, die voorstelling, waar gij afgehaakt zijt, dan vindt die dat waarschijnlijk 

fantastisch. Dus ik probeer mij zelf ook een beetje te beperken, door niet van al het goeie 

teveel te eten. Want natuurlijk ontwikkelt iedereen zich in zijn eigen stijl verder, maar als ge 

als publiek veel keer na elkaar hetzelfde gezien hebt, krijg je na enige tijd een enorme 

voorkeur of “Ik krijg er niet genoeg van” of van “Humm, ‘k ga mij toch ook nog eens op 

andere voorstellingen toespitsen en ik ga later nog wel eens terugkomen, dat ik weer 

verrast kan worden. Ge hebt natuurlijk ook, als ge dan naar een hedendaagse voorstelling 

gaat kijken en ze is niet specifiek genoeg, die zich beperkt tot wat rollen, botsen en gek in 

het rond slaan, dan denk je toch ook van ‘Humm, ik heb nu toch wel al zoveel gezien, dat ik 

dit niet meer pik of dat ik dat niet meer interessant vind.” Het mag er allemaal zijn, hé. 

Maar als ik dan voor het eerst ergens kom en ik zie iets wat ik nog nooit gezien heb, dan 

denk ik “Waw”, terwijl mensen die dat al 8 keer of zoiets gezien hebben dan waarschijnlijk 

denken “Amai, ge zijt ook maar een seut, dat ge dat nog smaakt. Ik denk ook aan andere 

culturen. Ge zijt soms onder de indruk, omdat ge het niet direct kunt lezen, of dat ge denkt 

“Amai, hoe doen ze dat, wat een fysiek.” Voorkennis zorgt dus dat ge niet altijd alles duldt, 

omdat ge al veel gezien hebt en ge hebt al van veel kunnen proeven, zijt ge niet meer 

tevreden met zomaar iets en ge wilt dan vooruit in uw kijken en beleving. 

Bestaat er volgens u dans zonder betekenis? 

Hoe ge tegenover het publiek zit, wat ge ook doet op scène, met welk publiek ge ook zit, er 

is altijd betekenis. Zelfs al doet ge niets, er is toch altijd betekenis. En achteraf kunnen wij 

daar een gesprek over hebben: “Ja, ik vond wel dat hij daar heel schoon stond”, “Ja, maar 

hij heeft alleen maar zijn vinger naar omhoog gedaan”, “Ja, maar ik vond het prachtig hoe 

hij die vinger naar omhoog gedaan heeft.” Dus hoe extreem ook, wat ge ook doet, er is 

betekenis. Ik denk wel, als ik in een kamertje zit te dansen, zonder publiek, dan hoeft er niet 

meer betekenis te zijn dan “Het was maar voor de lol” of “deze choreografie was ook maar 

om een bepaalde sfeer neer te zetten.” Het is soms ook niet meer dan wat het is. Ik denk ook 

vanuit lichaamstaal: het feit van hoe wij tegenover elkaar zitten, de afstand, ik zit dichter bij 

S. dan bij u, ik ken u nog niet, ik ken S. al meer, ik zit met S. in een soort spiegelbeeld en jij zit 

totaal anders. Dat zegt iets over ons samen zijn. Ik heb zonder echt betekenis te geven, toch 

al heel wat bewogen, maar jij hebt dat wel al gelezen en jij hebt al een opinie over mij, maar 

ik heb daar nog niet echt betekenis aan gegeven. 

Wordt er overal in de wereld aan hedendaagse dans gedaan? En zo ja, ziet hedendaagse 

dans er overal hetzelfde uit of zijn er grote verschillen tussen de verschillende landen?  

Ik denk, met de grote media openheid, dat waar ook ter wereld, je contact hebt met de rest 

van de wereld of kunt ge in contact staan met de rest van de wereld. Het feit dat je andere 
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dingen ziet, word je altijd geprikkeld of uitgedaagd om jezelf in vraag te stellen. Dan kan je 

kiezen of je volhardt en doet je ding verder of je denkt “Ah, ik ga iets nieuws proberen, want 

ik heb gezien in Amerika dat ze zo’n soort Zumba ontwikkeld hebben en ik vind dat wreed 

tof en ik ga dat ook een keer proberen, oh, leuk, ik ga dat ook een keer combineren.” Dus de 

uitdaging om uw eigen stijl, van welke cultuur of welke strekking ook, in relatie met wat ge 

ziet, prikkelt u wel om iets nieuws te maken. Dus ik denk dat er overal ter wereld wel die 

hedendaagse trend is of juist niet, om u daar tegen af te schermen, maar dat die in 

dansjargon of dansbeweging wel heel divers blijft. In het Westen heb je duidelijk die 

hedendaagse stroom en omdat ik daar nu een beetje inzit, weet ik wat dat is, maar ik ben 

nog nooit in Mongolië een les hedendaagse dans gaan volgen, waar ik wel heel benieuwd 

naar ben, maar wie weet wordt er daar niet bewogen, zoals wij bewegen, dat weet ik niet. 

(Hendrik vraagt aan danseres S. haar mening. Zij antwoordt): Mensen van andere landen, 

hebben ook een andere lichaamsbouw, hebben een andere manier van bewegen. Ik heb een 

aantal jaren geleden in Afrika gewerkt met dansers en die bewegen heel anders, omdat die 

fysiek ook heel anders zijn. Als wij dezelfde beweging zouden doen, zal die er bij hen anders 

uitzien. 

(Hendrik vraagt aan S.): Weet je of ze daar in hedendaagse dans ook hun traditionele 

manier van bewegen gebruiken? In welk land was het eigenlijk? 

(S. antwoordt): In Kenia. Ja, hoor, ze combineren de twee. En soms heb je ook dat ze de 

Nederlandse of Westerse manier van hedendaagse dans integreren. Maar ze proberen dit 

wel te integreren, maar zij zitten toch met hun tradities, met hun traditionele dans en met 

alles wat er vanuit Amerika komt. 

(Hendrik richt zich tot mij): Sorry dat ik het hier even over neem, maar ik vind het zelf ook 

heel erg interessant (lacht). 

(Hendrik vraagt aan S.): Zijn er binnen die strekking dan ook pioniers? 

(S. antwoordt): Je moet er wel rekening mee houden, dat hier in het Westen cultuur hoog 

aangeschreven staat, er is daar geld voor, er zijn mensen die dat studeren, die daarover 

schrijven. Maar in Afrika, ik heb daar overlaatst een discussie over gehad met mensen van 

daar. Voor hen is dans een onderdeel van hun cultuur. Bijvoorbeeld op een feest wordt er 

daar gedanst. Hier ook wel, maar zij zien dans niet direct als een kunstvorm, voor hen maakt 

dans deel uit van hun dagelijkse bestaan. … In hun dans zijn er ook invloeden van overal en 

dat is hier juist hetzelfde. … Dans evolueert en ik denk dat dit daar net hetzelfde is. 

(Hendrik neemt terug het woord): Ik denk dat het moeilijk is om onze manier van bewegen 

te vergelijken met de rest van de wereld, want wij zien onze manier van bewegen natuurlijk 

als een soort standaard van hedendaagse dans, maar eigenlijk bestaat dat niet. Wij denken 

zo vaak vanuit onze standaard. In onze samenleving is de Amerikaanse industrie nu wel nog 

aanwezig, maar eigenlijk is de Indische evenzeer aanwezig, maar wij merken daar niets van. 

Dus wij zitten ook maar in een beperkt deel. En dans is volgens mij zo universeel, omdat dit 

zo sterk in ons dagdagelijkse leven aanwezig is en muziek ook. Ik merk dat soms, wat wij 

esthetisch mooi vinden, is soms zo banaal. Ik heb in Afrika met Senegalezen gewerkt en die 
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zeiden “Ai, doe dat been naar beneden, dat is lelijk, doe dat niet, wij kunnen dat niet zien, de 

aarde is onder uw voeten, niet daar, wat moet uw voet daar in de lucht doen, uw voet is 

daar niet voor gemaakt, die hiel, die teen, die horen op de grond. Wat sta jij daar op één 

flamingopoot met uw been in uw hand? Dat klopt niet.” En wij streven dat na. En dan heb je 

er nog, die hun voet, die ik in de lucht kan steken, nog eens tegen hun gat kunnen plakken 

langs de andere kant, wat wij fantastisch vinden, maar wat zij vinden van “Jakkes, die 

Westerse mensen.” Dus ja, ik beweeg, omdat ik graag beweeg. 

Is er in de internationale danswereld heel wat uitwisseling van dansers over de 

verschillende dansgezelschappen heen?  

Ik denk dat de meeste dansers naar België komen. België heeft een zeer specifieke 

hedendaagse scène, die in Nederland minder is. In de rest van Europa, dat weet ik eigenlijk 

niet zo. Technisch gezien heb je gelijkenissen, bijvoorbeeld de Limonlessen zijn in Frankrijk 

hetzelfde als hier, mits de variatie en de persoonlijke veranderingen van de lesgever. Of 

releasetechniek of floorwork, dat wordt overal op dezelfde manier gedoceerd, met dezelfde 

principes. Maar de hedendaagse dansbeleving, waar men dan ook de voorstellingen van 

maakt, is in België een exportproduct. En ook, ik zie heel veel mensen, die zich hierdoor 

aangetrokken voelen, naar hier komen. Ik dacht eigenlijk dat dat ook een voorwaarde was 

om bij ‘C de la B’ te komen, dat ge van een ander land kwam (lacht). Dat is hetzelfde met de 

voetbal, daar zit geen enkele Belg in de Nationale ploeg, misschien nu wel. Maar het trekt 

aan en doordat ge u door iets aangetrokken voelt, wordt ge misschien extremer in uw 

beleving daarvan, waardoor ge daar juist heel goed in wordt. Gelijk Japanners zijn vaak in 

westerse sporten en dingen wereldkampioen, terwijl dit juist niets met hun cultuur te maken 

heeft, maar omdat ze zo freak zijn. Bijvoorbeeld vogelpiek, dat kunnen zij dan het beste, 

omdat ze dat willen. Er zijn veel buitenlanders die hier worden opgenomen, omdat ze heel 

bijzonder zijn. En ook hedendaagse dans en hedendaags theater, want het is niet alleen 

dans waar we die trend zien, gaan juist veel meer over het verhaal van die persoon. Dus als 

gij van een ander land komt en gij vertelt mij een verhaal over iets dat ik nog niet ken, dan is 

dat natuurlijk veel interessanter dan weer over een pak frieten met mayonaise, bij wijze van 

spreken. De jaren dat ik in Nederland studeerde, was dat altijd in vlagen: plots kwam er een 

vlaag Italianen en alle lessen waar ik toen kwam, ook in Amsterdam, overal waren het 

Italianen. Komt dat door een uitwisselingsproject? Ik weet het niet. Nu is het Israël. Dat zijn 

zo stromingen. Dus er gebeurt wel iets. Ik kom net van Wenen en daar is het project 

gelanceerd … Hoe noemt die titel weer? … ‘Everything will change now, Flanders theatre’. 

Alsof wij Vlamingen een bepaald geheim recept hebben om hedendaags theater te maken 

of hedendaagse dans. En iedereen wil dat dan gelijk bestuderen en we hebben daar ook 

heel veel over gebabbeld. Ik kon alleen maar zeggen “Ik weet wel wat voor mij typisch 

Nederlands theater is of Duits theater of Frans theater, waarin dat er veel te veel gesproken 

wordt.” Wij kunnen wel in clichés denken. Als ge een cliché doet van België, dan doe je de 

armkes van Anne Teresa De Keersmaeker. Ik denk dat dat zo het prototype is. Maar ik denk 

dat België daar heel gevoelig voor is, juist omdat dat zo’n onderdrukt land is geweest, dat 

constant met identiteit heeft moeten rekening houden en dan ook het centrum van Europa 

is geworden. Dus ge zit meer met een soort verzamelplek van verhalen. In Frankrijk is dit 

minder, het is een fiere staat op zich. Tja, België is een soort rommeltje van overheersende 

grote volken, die ons altijd onderdrukt hebben, maar daardoor juist goed in staat om diep 
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over henzelf na te denken, om diep over uzelf na te denken, omdat ge altijd een deksel 

boven uw kop hebt gehad, hebt ge niet verder kunnen kijken dan onder dat deksel. We 

moesten ons voorstellen in die debatten, en ik vond dat zo grappig, de Duitser profileert 

zich, staat voor wat hij staat, de Nederlander schept op, die waren de beste in alles en de 

Belg zegt “Ik werk een beetje daar en een beetje daar”, maar in essentie is die dan vaak veel 

eerlijker bezig, dan wat die anderen doen. En ik denk dat dat, die eerlijkheid, die puurheid, 

dat dat juist veel kernachtiger is. Ja, want er is zo bij sommige mensen iets, dat ze denken 

van “Ja, dat geheim moeten we in België vinden.” Ja, dat merk ik aan de mensen die ik 

tegengekomen ben en die heel graag in België hedendaags theater wilden studeren, omdat 

het hier te rapen valt, blijkbaar. … Maar het is soms niet meer dan het is. Mijn nonkel is 

beeldhouwer en dan zijn er mensen die zeggen “Amai, die lijn, dat hebt ge mooi gedaan.” En 

dan zegt mijn nonkel “Ik heb gewoon die slijpschijf genomen en ik ben uitgeschoten en ja …” 

Hij heeft daar 2 minuten aan gewerkt en hij verkoopt dat voor 800 euro. Maar soms is het 

gewoon wat het is en ik denk dat dat die Vlaamse mentaliteit is. 

Hoe doen dansers van andere landen het om met elkaar samen te werken, om over dans te 

praten?  

We spreken Engels (lacht). Ja, de basis, dat is uw lichaam en daar babbelt iedere danser 

over. Maar hoe ze dat uitwisselen? … Mijn internationale ervaringen zijn samen les volgen 

met mensen van over de hele wereld en lessen volgen op een andere plek in de wereld dan 

mijn eigen land, waar dat ge met andere, plaatselijke mensen samen zijt. En ge merkt dan 

dat zij een andere energie, een andere aanpak, andere sfeer hebben, maar uiteindelijk is het 

wel handig, je kan gewoon zo een les binnenstappen en mee volgen. Welk niveau ook, hoe 

goed of hoe slecht ge ook zijt, ge kunt gewoon zo een les binnenstappen en ge kunt 

meedoen, ge kunt perfect zo’n les volgen. Ge hebt eigenlijk geen beperking van taal, tenzij 

dat ze gewoon een oefening uitleggen, maar bij klassiek heb je de Franse basis, die overal 

ter wereld hetzelfde is, alleen begrijp ik “pas de bourrée” soms niet zo goed in Amerika 

(lacht) en moet ik dan 2 keer luisteren, maar uiteindelijk heeft iedereen dezelfde 

aanwijzingen “ontspannen” en “uw schouders laten hangen of juist niet”, dat is direct 

vertaald. En als ge de gesproken taal niet kent, dan hebt ge nog altijd het nadoen. Maar 

natuurlijk zijn er debatten, zijn er gesprekken en zijn er voorstellingen die ge gaat bekijken, 

die dan soms heel typerend zijn voor een bepaalde cultuur. 

Is dans volgens u een universele taal of eerder taal die aan een bepaalde cultuur gebonden 

is? Of de beiden?  

Eerder de beiden. Universeel, wel, beweging is voor mij overal: een deur die open gaat, wij 

die ademen, de loop van de seizoenen. Voor mij is dat ook beweging en dat is universeel: de 

maan draait rond de aarde en met ons allen draaien we dan nog eens rond de zon. Dat is 

ook beweging. En de tijd gaat en als er muziek klinkt, dan doen ze allemaal zo met hun voet 

(tikt met zijn voet op de grond) of met hun vinger (tikt met zijn vinger op zijn been). Of als 

een baby geboren wordt, overal ter wereld gaat die huilen en gaat hij ook volgens een 

bepaald gemiddelde op zijn buik liggen, draaien, kruipen, op zijn voetjes staan. Dus dat is 

heel universeel. Dus iedereen ontwikkelt zijn gewrichten, spieren, botten. De bewegingen 

zijn misschien anders in Afrika, maar het kniegewricht werkt volgens hetzelfde principe. Dus 
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op die manier bewegen is universeel. En hoe ge emoties vorm geeft, is ook universeel. Maar 

hoe ge ze natuurlijk vorm geeft, is dan natuurlijk weer cultureel gebonden. En een Eskimo 

met een Inuïttaal zal heel anders vorm geven, dan een Zuid-Afrikaan of een danser op het 

carnaval in Rio de Janeiro op dit moment. Dat is dan zeer cultureel gebonden. Dat heeft dan 

te maken, denk ik, met geloven, cultuur, klimaat, geleden pijnen van oorlogen, geschiedenis. 

Dus het is alle twee. 

Is hedendaagse dans/danstheater volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Hedendaagse dans zou, denk ik, niet bestaan als ge niet kunt afrekenen op iets van 

daarvoor. Hedendaagse kunst kan ook pas bestaan, omdat er een klassieke kunst bestaan 

heeft. Dus ge reageert altijd op iets dat ervoor is. Maar het is ook een feit, ook al zou ge 

niets van die vorige kunst weten, dat ge toch aan kunstbeleving kunt doen. Als ik plots een 

schilderijtje maak, dat heel hedendaags is, omdat ik het vandaag de dag maak en omdat 

het prikkels van de wereld, zoals die nu is, krijgt, waardoor dat ge ze op die manier expressie 

geeft. Zoals ge in de Middeleeuwen geen auto gaat schilderen, maar nu wel, omdat het nu 

de tijd ervan is. Dus het is ook weer een combinatie van de twee. 

Welke waarden en normen kent de hedendaagse dans?  

De normen zijn de stijlen, denk ik. Dus hoe dat ge hedendaags beweegt, volgens de 

choreograaf of volgens reeds gesettelde stijlen. En de waarde is de gevoeligheid... Als ze van 

iemand zeggen “Dat is een heel goede hedendaagse beweger” of “Die is heel sterk in 

hedendaags”, dat heeft dan te maken met een manier van het lichaam te gebruiken, dat 

heeft dan te maken met wat de specifieke stijlen vereisen. Een paar clichés zijn dan 

bijvoorbeeld mensen die goed kunnen improviseren vanuit een bepaald gevoel of vanuit een 

sterk verhalende, mensen die goed kunnen rollen. Wat zijn de typische bewegingen van 

hedendaags: geen gestrekte voetjes, ontspannen lichaam, zeer krachtig vanuit een 

minimale inspanning, ademhaling, een soort concentratie, een soort innerlijkheid ook. Dus 

dat zijn wel waarden, die vragen een bepaalde ingesteldheid, om een cliché te maken, 

natuurlijk. Want je hebt ook klassieke dansers of moderne dansers, die ook heel mooi 

hedendaags kunnen dansen. Maar om zo in de sfeer van de dans te blijven, yoga hangt daar 

ook heel erg aan vast: uw lichaam als een geheel zien met zowel ademhaling als 

ontspanning, bewustzijn van elk botje, elk vezeltje en daar zeer veel waarde aan geven. 

Zelfs uw voeding is helemaal in harmonie, de energie van uzelf, de energie van de ruimte 

rondom u, de energie van de verschillende dansers en daar zeer alert voor zijn, daar zeer 

gevoelig voor gemaakt worden, veel meer dan dat ge uw lichaam daarvoor stuurt, hoewel 

de vereisten ook fysiek heel zwaar kunnen zijn. In het klassieke, om het ander extreem er 

weer bij te halen, hebt ge ook dat ge fysiek heel sterk moet zijn en ge moet daar ook 

ademen en ge moet daar ook elk vezelke beheersen. Maar het is een andere ingesteldheid 

bij hedendaags, dan bij klassiek. Bij hedendaags wordt er meer uitgegaan van de 

persoonlijkheid van de danser. … We praten hier natuurlijk wel in clichés, want ge kunt in 

klassieke dans ook heel sterke persoonlijkheden hebben en heel technische hedendaagse 

dansers, dus dat overlapt elkaar. Maar om binnen een stijl te babbelen, denk ik dat de 

waarde van hedendaagse dans ligt in: dat lichaam, energie, persoonlijkheid, emotie. 

Wat is uw inbreng bij het tot stand komen van een dans of bij het instuderen van een stuk? 
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Dat hangt er ook weer vanaf in welk stuk dat ge terecht komt. Maar in hedendaagse 

choreografieën wordt er in het algemeen, zoals ik daarnet ook zei, veel samen beslist. Dan 

komt een choreograaf met een idee “Ik zou dat zo en zo en zo willen doen. Hoe kunnen we 

daar naar zoeken?” Ook omdat het jargon niet zo is vastgelegd als bij andere stijlen of nog 

niet vastgelegd. En het is veel meer een interactie met de dansers, waardoor er vaak 

gewerkt wordt met opdrachten, die gij dan vorm geeft en waar de choreograaf dan uit 

selecteert en van waaruit ge dan opnieuw opdrachten krijgt om dan weer mee verder te 

werken. Dan is de choreograaf meer een soort motor, binnen de idee die ge als groep naar 

voren wilt brengen. Maar ik ken ook ervaringen waar de choreograaf zegt “Doe dit, dat en 

dat” en waar alles op voorhand al gemaakt is. Maar dat is ook hedendaagse dans. 

Waar halen mensen, en choreografen in het bijzonder, hun inspiratie om te dansen? 

Van overal. Ik denk dat iedere choreograaf voor zich moet spreken. Ik denk dat er niet zo’n 

soort bron is, waaruit dat ge kunt tappen of dat er een vat is waaruit ge kunt scheppen. Ik 

voel wel een trend, ik kan hem niet zo specifiek benoemen, maar het feit dat je van een 

trend kunt spreken, is er wel ergens iets overkoepelends, dat u heel sterk beïnvloedt. Heel 

simpel, we waren met 3 Belgische stukken op een festival en we werkten alle 3 met 

cassettebandjes, er waren bij alle 3 een choreografie, maar er was ook tekst. En zeer sober, 

lege scènes, minimaal, we hadden allemaal een stoel, we hadden allemaal één stoel. En de 

dingen waren allemaal heel sober, gelijk in dat ene stuk liepen er dan eens gewoon 4 

mensen over dat podium en dan kwamen die af en toe eens terug en meer was er niet. Dus 

er zat “meer was het niet” tendens in. En wij kwamen alle 3 van Vlaanderen, dus 

buitenlanders zeggen “Grappig, jullie doen dat alle 3 zo wat hetzelfde.” En nochtans kenden 

wij elkaar niet en woonden niet in dezelfde stad en toch zijn wij op de één of andere manier, 

en ik denk dan aan nostalgie, aangezien we daar alle 3 stonden met ons 

cassetterecordertje, dus er is wel op één of andere manier een reflectie geweest van deze 

tijd. Ik denk dat het toeval net te groot was, om te zeggen dat er niets is, maar we worden 

in ieder geval geprikkeld om iets te doen. Wij werden ook niet voor niets op dat festival 

uitgenodigd, dus het hangt natuurlijk ook af van de sfeer van dat festival, dat ze juist ons 

gaan vragen, maar ik denk, hoe individueel dat ook is, ge kunt er niet onderuit dat ge altijd 

reageert op datgene wat in de wereld rondom u zich afspeelt. 

Kunt u mij iets vertellen over ‘Gardenia’/’Out of context’? Wat was uw rol in het stuk? Hoe 

vertelt u aan uw publiek ‘wie’ u bent en ‘wat’ u te vertellen hebt?  

Ik ga vertellen vanuit het verhaal van Timur. Timur, zijn verhaal in stukjes, is de ervaring die 

Alain Platel met die andere dansers had, is dat zij uit een leven komen, waarin zij zich anders 

voordoen dan ze zijn of zich juist laten opereren of transformeren naar wat ze juist willen 

zijn. Er zijn een tweetal transseksuelen bij, dus die hebben er bewust voor gekozen van “Ik 

wil van mijn geslacht vanaf en ik wil er een nieuw voor in de plaats, dat ik gekozen heb en 

dat niet de natuur mij gegeven heeft.” Dus zij aanvaarden hun bestemming als man of als 

vrouw niet. En de anderen hebben dezelfde droom, maar leven het in een soort van 

fantasiewereld na hun werk, van 8 tot 10 uur ’s avonds, waar ze zich dan opmaken. Dus je 

hebt te maken met mensen die in een andere soort realiteit leven. Een andere realiteit is 

niet echt het juiste woord, maar die een andere kijk hebben op de wereld, zeer vanuit 
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zichzelf en zij geloven ook zeer sterk in hun eigen fantasie en in hun eigen wereld, niet dat ze 

liegen of zo, maar ze leggen zich gewoon niet zo gemakkelijk neer bij hoe dat het is. En 

Timur is een gewone jonge gast, die daar tussen komt, die komt uit Rusland, weet niet zo 

goed wat hij hier komt doen en dan net op het punt dat hij wil terug gaan, komt hij Alain 

Platel tegen, die hem uitnodigt om mee te doen. Dus voor hem, hij komt terecht in een idee 

van “dit is theater”, maar hij komt in zo’n groep terecht. Na een tijd, na sommige 

improvisaties, geraakt hij hier niet meer door, omdat zij alleen maar bezig waren van “Kijk 

eens hoe mooi ik ben” en “Kijk, ik heb zo’n pruik en zo’n make-up”. En hij geraakte daar 

precies niet meer door, waardoor hij zich begon af te vragen van “Joehoe, ben ik wel 

mooi?”, “Is mijn leven wel mooi?” en “Mijn moeder, heeft die wel een mooi leven, want wij 

leven allemaal niet volgens jullie normen en jullie ideeën?”, “Hoe zit het met mijn leven?” En 

hij begon dan, als ik mag geloven wat men mij verteld heeft, is dat het na een tijd niet meer 

ging klikken met die mensen. Dus de enige normale van de groep, is degene die het meest 

met vragen zit en het meest in verwarring is over de wereld, omdat de anderen een keuze 

gemaakt hebben en zij houden zich daar consequent aan. En ook de consequentie van de 

keuze is dat er ook eenzaamheid is en onbegrip en verdriet. En Alain heeft geprobeerd om 

dat ook op scène te brengen. Maar die mensen tonen dat niet, want die mensen hebben er 

juist voor gekozen om dat niet te laten zien. En als ze het toch moeten laten zien, dan leggen 

ze zo’n pak make-up op, waardoor je het niet meer kunt lezen. Alles is glitter en glamour, 

waardoor je naar iets anders moet kijken dan naar hun tristesse. Dus Alain heeft dan 

uiteindelijk besloten “We laten die gast het symbool worden van die tristesse, die zij niet 

willen laten zien.” Dus dat is een beetje die rol, maar ik heb dan nu overgenomen en ik vind 

dat een wreed toffe bende en ik heb geen probleem met het feit dat die anders zijn, omdat 

ik ook de wereld daarbuiten ken. En ik ken mijzelf ook. Ik stel mijzelf die vragen niet en dus 

voor mij is dat wel een heel andere rol dan voor Timur. Ik presenteer niet mijn leven daar, 

maar ik speel echt een rol. Maar als Alain mij zou horen, zou hij kwaad worden, want Alain 

wil niet dat je een rol speelt, maar dat je het voelt en dat je het beleeft. Dus ik probeer 

mijzelf wel te sturen, er is bijvoorbeeld één grote huilscène, dat ik dat gevoel kan laten 

ontstaan. Maar ik moet Russisch spreken en ik heb geen enkele emotionele affiniteit met die 

taal, dus mijn verdriet komt niet met  “Я cobcem odun”, daar roep ik niets mee op. Maar als 

ik zeg “Ik voel mij niet goed”, dan beïnvloedt mij dat. Maar als ik zeg “Я cobcem odun”, dan 

raakt mij dat langs geen kanten. Voor mij is dat dus een heel ander verhaal dan voor Timur 

en ik krijg dus ook notes: “Hendrik, niet te vrolijk.” “Maar ik heb niet gelachen.” “Neen, 

maar ge ziet dat ge het graag doet.” Dus ik moet dat kleedje eruit halen en denken van 

“Neen, dat is niet leuk”, maar eigenlijk vind ik dat wel leuk. En dan zeggen ze “Neem maar 

wat kleinere poses”, maar aan de andere kant zeggen ze “Neen, ge moet het u eigen 

maken.” Dus voor mij is dat een gigantische strijd tussen zijn en doen, wat ik wreed 

interessant vind. 

De betekenis van Gardenia, welke waarde heeft dit voor u persoonlijk? 

Dat verhaal, het eigenlijke verhaal, is eigenlijk dat het cabaret Gardenia sluit, zoals zoveel 

huizen van vertrouwen sluiten. ‘Caron’ uit de Veldstraat sluit, dat is zo één van de weinige 

niet commerciële of niet internationaal commerciële zaken, allé, het is echt een zaak van 

een Gentenaar, waar dat er een klantenbestand is van inwoners van hier, die daar trouw 

zijn, die daar mee die zaak hebben groot gebracht, zoals bakkerij ‘Bloch’ ook zo’n huis was. 
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Huizen waar ge thuis komt, die deel uitmaken van uw stad en die niet zijn zoals ge overal ter 

wereld winkels hebt. En zo is cabaret Gardenia ook zo’n huis dat sluit, een huis dat 40 jaar 

lang zijn mensen, zijn publiek heeft ontvangen en die voor een laatste keer nog optreden, 

met hun laatste krachten. Dus voor mij gaat dat stuk echt over het internationaliseren van 

de wereld, op commercieel vlak althans, en die scènes, gewoon al de manier waarop ze zich 

aankleden en zo mooie dingen, maar je moet gewoon de tijd krijgen om daar naar te kijken. 

En wat u raakt in de voorstelling is niet het spektakel, maar de eenvoud, de kleine dingen. 

Een gesprek dat je hebt aan de toog in een winkel waar ge al 20 jaar klant zijt, is anders dan 

uw klantenkaartje bij A.S.Adventures. Ja, dat is anders, dan gaat het over een andere 

belangstelling in u, terwijl die andere winkeltjes net hebben kunnen overleven, omdat de 

mensen daar graag kwamen. Daar komen ook de verhalen, de volkse verhalen vandaan. Ja, 

daar gaat cabaret Gardenia volgens mij over: het durven laten zien dat mensen oud worden 

en dat niet iedereen er even mooi uit ziet, mensen dragen make-up, maar wel mooi is, 

omdat die mooi is.” 

 Welke maatschappelijke waarde heeft ‘Gardenia’ volgens u? 

Ik denk dat dat is, wat ik juist zei… Ja, er zijn daar zoveel mensen bijeen en de wereld moet 

georganiseerd worden en de wereld moet renderen en iedereen wil het waarmaken, wil 

mooi gekleed zijn. Het kan een uitgangspunt zijn en uiteindelijk zijn wij allemaal samen, zijn 

ik en gij samen, omdat we iets betekenen voor elkaar en omdat we graag samen zijn. En dat 

is toch belangrijker dan er goed uitzien of dat ge een goede job hebt. Wij leggen eisen op 

voor onszelf: er goed uitzien, ondanks een druk werk ook nog veel hobby’s hebben en 

sociaal geëngageerd zijn, geregeld op reis gaan. Er zijn zo bepaalde normen die staan voor 

‘dan gaat het goed met u.” Ik ga altijd zeggen als ik iemand zie: “Ik ben blij dat ik u zie en 

ook al heb ik maar 2 minuutjes, want ik heb mij geëngageerd om dat en dat te doen en dat 

ga ik nu ook doen.” Ik ga niet zeggen “Ik ga u bellen”, want ik zal dat waarschijnlijk toch niet 

doen, maar ge wilt iets tussen u laten ontstaan en tussen elkaar en dat vind ik belangrijk en 

daarvoor kan dat stuk een uitnodiging zijn van maak gewoon efkes tijd voor elkaar en niet 

zomaar iets na te streven wat de maatschappij u gebiedt. Onlangs nog lachten ze mij uit, 

omdat ik geen computer heb. Maar ik zit daar gewoon niet graag op. Het is toch niet omdat 

iemand anders een computer heeft en nog eens zijn mails gaat checken en er weer 5 gaat 

sturen en dus weer laat in zijn bed gaat zitten. En dan gaat die ook weer mails krijgen die hij 

dan weer moet beantwoorden en die dan later weer beantwoorden en dan nog uw 

facebookprofiel moeten bijstellen en dan nog uw uitnodigingen. Dus hoeveel uren zit ge dan 

niet achter dat scherm, dat ik op café doorbreng met vrienden? En uiteindelijk met hetzelfde 

resultaat. Ik heb alleen meer behoefte om dat te doen. Alleen, ik check mijn e-mails op café 

en ik schakel dat in van “Ok, dat is nu een halve voormiddag dat ik administratie en werk 

doe” en dus ga ik gaan werken. En dat is dan mijn werk. Voor mij is computer alleen geen 

dagdagelijks ding, omdat ik naar buiten wil, omdat ik tussen de mensen wil, in de natuur, 

tijd voor mezelf, ik wil gaan sporten. Dat is voor mij dus iets praktisch, om dingen te 

organiseren, om vrienden te schrijven, dat is super gemakkelijk. Ik ga nu ook niet meer de 

postduif uithalen, dat is niet meer effectief, maar ik wil niet mee gaan met de standaard en 

iedereen weet dat en ik ben ook overal op tijd. … Ge legt soms uzelf een norm op, waardoor 

je het lastiger krijgt. Maar die persoon die mij uitlachte, die zit wel iedere nacht op de 

computer en is ’s morgens moe. Maar, gij hebt uzelf die norm opgelegd, want er is niemand 
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die zegt dat ge dat moet doen. En daar gaat het in Gardenia om. Dus de voorstelling heeft 

niet de gebruikelijke ingrediënten. Er wordt veel gezegd van “Kijk, ik ben mooi”, maar 

eigenlijk zijn ze daar niet zo mee bezig. Dat is misschien wel een reactie van het publiek, 

maar ik denk niet dat dat het geval is. 

Wat is volgens u in het algemeen de maatschappelijke waarde van dans?  

Dans is op dit moment een enorme trend. Iedereen kan het doen, mag het doen, de 

dansscholen bloeien als nooit te voren: oudere dansstijlen, zoals uit de films van de jaren, 

jazz, rock en roll, samba, zumba, fitness, tango, klassiek ballet. Elk kind kan naar het klassiek 

ballet. Ook hedendaags, hiphop,… We zitten echt op dansvlak met een enorme hype. Het is 

zeer populair, mensen spenderen er veel tijd aan. We hebben natuurlijk een paar pioniers, 

die ervoor gezorgd hebben dat het volkse element, de toegankelijkheid er is. Dus dat is wel 

tof dat dat bloeit.  

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 

Een fuif organiseren. Als je vraagt: “Waar hebt gij uw lief leren kennen?”, dan denk ik dat 

dansen wel een optie is, dat het daar gebeurd is, als ge uitgaat, dat kan een manier zijn. 

Gewoon samen dansen, een choreografie instuderen. Waarom gaan mensen zo graag 

dansles volgen? Omdat ge dan eenzelfde ervaring deelt. Dus ge beleeft iets samen en dan is 

er niets leuker dan, bijvoorbeeld flamenco, ge beweegt allemaal samen, in datzelfde ritme 

op te gaan. Of bijvoorbeeld in Afrikaanse dans, mee in datzelfde ritme. Ook zweten en 

afzien en elkaar over de grens brengen van uw eigen mogelijkheden. Als ge denkt van “Als ik 

nu niet stop, dan val ik flauw” en dan gaat het nog 8 tellen verder. Dus dans is daarin een 

zeer goed hulpmiddel. Het is ook universeel aanwezig: elke kleine stam, hoe verborgen ook 

in de jungle, hoe afgesneden van de maatschappij, dans is een onderdeel van een 

dagdagelijks ritueel of een tijdverdrijf of een godsdienstbeleving. Het is een expressiemiddel 

dat iedereen kan bereiken. Ook al zijt ge blind, doof, het feit dat ge uw lichaam kunt 

bewegen of juist niet kunt bewegen, daar gebeurt er iets mee. Dat verbindt ook mensen. En 

dat ik de dansstijl van India kan leren op dit moment en de hiphop uit Amerika en de tango 

uit Argentinië en de flamenco uit Sevilla, dat ik dat allemaal mag leren, verbindt ook de 

wereld, want ik leer daardoor de cultuur. Ik moest onlangs tango leren voor een stuk en ik 

dacht “Als ik nu het toonbeeld word van wat tango is, wil ik wel dat het klopt, want ik ben 

niet opgegroeid in de cultuur van de tango.” Dus je stelt vragen, je gaat de codes 

analyseren, zo dat ge zo echt mogelijk de stijl kunt presenteren. Dus ge leert. En het is ook 

een populair tijdverdrijf. En ook mensen onderling. Je moet maar eens op een parking rijden, 

dat is de schoonste choreografie, dat er niemand botst. Ook als je op straat loopt, alles is 

een choreografie. Ja, echt alles … 

Bedankt voor het interview. 
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Alain Platel – interview op 21/01/2011 

Ik ben Emilien-Maria Rosseel. Ik studeer pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent. Voor mijn masterproef wil ik onderzoeken of dans bruggen kan slaan tussen 

mensen. In mijn onderzoek maak ik een vergelijking tussen klassiek ballet en hedendaagse 

dans, waarbij ik vooral focus op de manier waarop emoties en betekenis in dans worden 

uitgedrukt. Ik wil nagaan of men klassiek ballet en hedendaagse dans echt als elkaars 

tegengestelden moet zien of eerder als twee zijden van eenzelfde munt. Vandaar dat ik u 

graag enkele vragen zou stellen. 

Kunt u zichzelf eens even voorstellen? 

Ik ben Alain Platel, één van de vier regisseurs, choreografen, die werken bij het gezelschap 

Les ballets C de la B, in Gent, een gezelschap dat ondertussen al 25 jaar bestaat en zich 

focust op een vorm van danstheater, dat verschillende podiumkunsten met elkaar tracht te 

verzoenen, maar waarbij de bewegende mens toch wel centraal staat. 

Waar bent u geboren?  

Ik ben geboren in Gent op 9 april 1956. 

Hoe oud was u toen u begon te dansen of met dans begon bezig te zijn?  

Ik ben als jong kind, ik was denk ik een jaar of 10, door mijn ouders meegenomen naar een 

voorstelling, een pantomimevoorstelling, die werd uitgevoerd door Marcel Hoste in die tijd 

en hij leidde toen het gezelschap, het Hoste-Sabbattini pantomimetheater. En ik was daar 

als kind onwaarschijnlijk door gefascineerd. En ik heb waarschijnlijk de oren van mijn ouders 

gezaagd door te vragen of ik ook zoiets kon doen en zij zijn dan eens gaan informeren bij 

Marcel Hoste en die had een school voor volwassenen, maar niet voor kinderen. Maar hij 

heeft mij toch laten komen, hij zag dat ik een beetje talent had, waarschijnlijk en ik mocht 

dus als snaak bij de volwassenen les volgen. Dus van toen ik een jaar of 11 was heb ik 

pantomimelessen gevolgd. En daar zaten ook stijlen in als van Etienne Decroux bijvoorbeeld. 

En Decroux, dat is iemand die in de geschiedenis van de pantomime een belangrijke figuur 

geweest is. Hij kwam los van het anekdotische en hij heeft het lichaam op een bepaald 

moment in segmenten opgedeeld en van daaruit een soort van lessenreeks geconcipieerd, 

die eigenlijk bijna te vergelijken is met een soort van opleiding in klassieke dans. En dat is 

waarschijnlijk de richting geweest die mij het meest heeft gefascineerd. Ik heb dat een tijdje 

gedaan en dan ben ik gestopt en dat was het zo een beetje. Ik had andere ambities. Ik heb 

dan ook psychologie gestudeerd aan het eind van mijn humaniora, hier aan de universiteit 

van Gent, richting orthopedagogiek. En het is pas daarna of in die periode, dat ik het theater 

terug opgenomen heb, maar eerder als een hobby. De bedoeling was om met wat vrienden 

en kennissen in onze vrije tijd kleine performances te maken. En pas vanaf dan, en ik spreek 

dan over begin de jaren ’80, heb ik die interesse terug opgepikt en ben ik terug intensief met 

dans, beweging en theater bezig geweest. Niet met de bedoeling om daar professioneel in 

verder te gaan, maar gewoon uit pure interesse, maar dat is dan na verloop van tijd 

ontspoord, in die zin, dat de eerste performances die we gemaakt hadden, - zo midden de 

jaren ’80, kregen we toevallig de kans om daar mee op te treden-, eerst in een circuit van 

toenmalige alternatieve theaters, dat was zo het Nieuwpoorttheater in Gent, het STUK in 
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Leuven, de Monty in Antwerpen, de Limelight in Kortrijk, de Beursschouwburg in Brussel. En 

geleidelijk aan heeft zich dat uitgebreid. En op een gegeven moment heb ik dan toch 

moeten kiezen of ik mijn werk als orthopedagoog, ik werkte toen nog als orthopedagoog, 

zou verder zetten of stop zetten. Dus of ik professioneel met dans en theater zou bezig zijn 

ofwel daarmee zou kappen. En ik heb dan beslist om met theater bezig te zijn. 

Kunt u mij iets meer vertellen over uw huidige beroep, als regisseur of choreograaf van Les 

ballets C de la B?  

Oorspronkelijk was Les ballets C de la B een vriendgroep en was daar geen leider of figuur, 

die als voornaamste regisseur kon gecatalogeerd worden. Eigenlijk deed iedereen alles. Het 

was pas na een aantal jaren dat we voelden dat het beter zou zijn dat iemand voor de 

repetities, voor de groep ging zitten om hen te begeleiden, te dirigeren. Dat ben ik dan 

geworden op een bepaald moment. Ik had het daar in het begin heel moeilijk mee. Ik was 

niet gewend om in dat soort van functies te werken, maar dat lukte, een tijdje lang. En ik 

ben zo een beetje de bezieler geweest, of in elk geval de initiatiefnemer van de kleinere 

producties, die we dan in een kleine groep van mensen hebben gemaakt. Wanneer ik voelde 

van ‘hier zitten we toch wel in dezelfde soep te roeren’, heb ik de groep geconfronteerd dat 

het de bedoeling was dat iedereen een initiatief kon nemen en dat ik zelf een beetje afstand 

wou nemen om te zien of ik op andere terreinen niet meer ervaring kon opdoen en dan 

hebben andere mensen van de groep het initiatief genomen om producties te maken. En 

sindsdien is dat dus gedeeld, een gedeelde verantwoordelijkheid, sindsdien zijn er dus 

verschillende mensen die ofwel naast elkaar ofwel na elkaar initiatieven nemen om kleine of 

grote producties te maken. Dus ik ben één van die mensen. En elk van die mensen volgt dus 

wel zijn eigen parcours. Dus het is niet zo dat we in elkaars vaarwater gaan zitten of dat we 

mekaar gaan controleren. We zijn als gezelschap een soort van collectief, vooral op ethisch 

vlak en op artistiek vlak: ‘Dit is het soort van artistieke parcours dat het gezelschap kan 

volgen, maar daar wordt gemeenschappelijk over gepraat. Maar daarnaast maakt ieder zijn 

eigen ding, we controleren elkaar niet, dus iedereen is op dat vlak eigenlijk vrij. In de loop 

van de voorbije 20 jaar zijn de mensen die als regisseur bij de balletten werkten, dit is een 

heel verschillende groep van mensen, sommigen zijn gebleven, die zijn er dan ongeveer even 

lang als ik of iets minder lang, anderen zijn hier voor een kortere periode gebleven en zijn 

daarna ofwel bij andere gezelschappen gegaan of hebben een eigen gezelschap opgericht. 

Maar sinds een jaar of 6 nu, is er een min of meer vaste kern van 4 mensen die hier werken. 

Naast mij werken hier ook Koen Augustijnen, Christine De Smedt en Lisi Estaràs. Daarnaast 

is er ook de mogelijkheid voor kleinere projecten om gemaakt te worden, maar dat wordt 

per voorstelling onderzocht of dat haalbaar is en op welke manier dat eventueel kan 

gerealiseerd worden en in welke fasen dit moet gebeuren. Dus dat is een beetje hoe de 

situatie er binnen dit gezelschap uitziet. 

Wat betekent dansen  of danstheater in uw leven?  

Toen wij begonnen met producties te maken, wisten wij eigenlijk niet goed hoe we dat 

moesten doen, want geen van ons had een opleiding gevolgd, noch als dansers, noch als… ik 

heb wel gesproken over die pantomimeopleiding, maar die was semi-professioneel en ook al 

waren de lesgevers zeer goed, toch was dat geen fulltime opleiding en was daar geen 
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diploma aan verbonden. Dus naast die opleiding en daarnaast eens hier en daar een 

dansworkshop, een theaterworkshop, heb ik daar eigenlijk geen echte opleiding voor 

gevolgd. En eigenlijk niemand van ons. Als je binnen dit gezelschap zou nagaan wat de 

eigenlijke diploma’s zijn, dan denk ik dat je alles zou tegenkomen, behalve een diploma van 

één of andere theater- of dansopleiding. Dus toen we begonnen, wilden we wel 

voorstellingen maken, maar we hadden dus geen goede acteurs of dansers. Maar op dat 

moment waren er gezelschappen zoals die van Pina Bausch, die een soort van nieuwe vorm 

van danstheater voorstelden, waarin vooral gewerkt werd rond persoonlijkheden van de 

mensen die op scène stonden, om ook hun fysieke kwaliteit naar boven te halen. Dus het is 

geen theater, het is geen dans, het was iets wat toen nieuw was en ik spreek over minstens 

35 jaar geleden, het was danstheater. En het vertrekpunt was de mensen waar Pina Bausch 

toen mee werkte, waar hun persoonlijkheid, de fysieke capaciteiten, de verhalen die ze 

binnenbrachten, de anekdotes die ze vertelden, de kleine bewegingsfrasen die ze 

voorstelden en met dat soort van materiaal maakte zij voorstellingen, die eigenlijk een soort 

van patchworkvoorstellingen waren. En dat was op dat moment redelijk nieuw. Maar het 

stimuleerde een aantal mensen die geen professionele background hadden om na te denken 

over op welke manier ze mensen op de scène wilden zetten. Ik was één van die mensen. Ik 

werkte met vrienden, kennissen en dus hoofdzakelijk met amateurs, die zoals ik gezegd heb, 

geen opleiding hadden. Dus ik moest werken met wat zij konden, met de manier waarop zij 

graag wilden en konden bewegen. En zij spraken, zowel verbaal, als non-verbaal en al deze 

dingen werden gebruikt in performance-achtige voorstellingen en geleidelijk aan heeft dit 

zich ontwikkeld in een soort van fysieke taal, waarmee ik nog altijd bezig ben, die meer en 

meer iets specifiek geworden is. Maar dus oorspronkelijk was dit heel erg geënt op de 

persoonlijkheden van de mensen. En dans werd dan eigenlijk op dat moment veel ruimer 

gezien dan wat de mensen zich op dat moment konden voorstellen, zoals het klassiek ballet. 

Het werd dan beweging en het kon elke vorm van non-verbaal gedrag bevatten. 

Bent u zelf nog bezig met dans, bijvoorbeeld dansen in uw vrije tijd of hier op de balletten? 

Eigenlijk nauwelijks. Eén van de dansers heeft ooit in een gesprek met het publiek of in een 

interview, ik weet het niet meer zo precies, gezegd: ‘het is heel raar, tijdens de repetities zit 

Alain gedurende 3 soms 4 maanden of 5, op een stoel te kijken naar wat wij doen en 

eigenlijk maakt hij stukken waarin er hoofdzakelijk en bijna uitsluitend in bewogen wordt. 

Dat is een heel rare contradictie. Neen, ik beweeg nog altijd graag, maar ik zal nooit of heel 

zelden dansers tonen wat ze moeten doen of op welke manier ze moeten bewegen. Ik kan 

wel commentaar geven op wat ik zie, ondertussen kan ik wel zeggen dat ik  een heel 

specifiek geoefend oog heb daarin of toch in elk geval voor de dingen die ik graag zie of 

waar ik naartoe wil werken, maar het is heel zelden dat ik voortoon hoe iemand moet 

bewegen. Ik vertrouw in de eerste plaats heel sterk op de dansers waarmee ik werk, dat zijn 

hyperprofessionele mensen en de laatste tijd, zeker in de dansvoorstellingen die ik maak, 

zeer virtuoze dansers, dus die kunnen zelf ontzettend veel en die helpen mekaar daarin ook 

en beïnvloeden mekaar ook wel en dan krijg je een beetje een kruisbestuiving. Dus ja, ik heb 

daar wel vertrouwen in. 

Welke invloed heeft het bezig zijn met dans op uw persoonlijk leven?  
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Dat is voor mij…, ook al wordt er ontzettend veel gedanst in de voorstellingen die ik maak, 

gaat het niet heel specifiek daar over. Het gaat over een soort ontmoeting met een groep 

van mensen rond één of meerdere thema’s, waarbij we nadenken over hoe dat we 

materiaal gaan maken en verzamelen om daarmee een voorstelling te maken. En in die zin 

is die ontmoeting niet alleen gericht op het maken van die productie, maar is dit voor mij 

veel meer een soort van levensontmoeting geworden met mensen, waarbij er heel 

essentiële dingen worden uitgewisseld. En dat gaat niet alleen over het maken van 

materiaal, maar ook van delen met elkaar, leren van visies over bepaalde dingen. De wereld 

van buitenaf is eigenlijk ook continu aanwezig als we voorstellingen maken. Ik denk, zeker 

een 10-tal jaar geleden was dit ook expliciet zichtbaar in de voorstellingen die we maakten, 

je zag dat er dingen gehaald werden uit de actualiteit, uit de dingen die op dat moment 

bezig waren. In de laatste voorstellingen is dit minder expliciet geworden, maar het blijft 

toch wel heel erg aanwezig. Dus in die zin is een voorstelling voor mij niet het maken van 

een dansproductie, maar het is een hele ervaring, een complete ervaring, waarbij de 

repetities en de hele tournee één geheel vormen. Vandaar dat ik ook van in het begin tot het 

einde bij een productie probeer te blijven, omdat het een totale ervaring is. Het is niet alleen 

het maken van de productie, de productie verkopen en scoren. Het gaat hem om een soort 

fragment in uw leven, dat ge deelt met een groep van mensen en dat delen bestaat uit een 

dialoog, waarin we moeten leren in dit leven leren en daarnaast ook aan een productie 

werken, die je dan onderweg vorm geeft. 

Uit dit alles wat u nu vertelt hebt, wat is hieruit uw belangrijkste motivatie om met dans of 

danstheater bezig te blijven? 

Heel precies, die ontmoeting met die mensen. En de laatste jaren is dit intensiever 

geworden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik de laatste 5 jaar ongeveer 

met dezelfde ploeg van mensen werk. En daarvoor werd in functie van elke productie een 

nieuwe cast gezocht, of toch min of meer. Er waren altijd wel mensen van de vorige 

productie die meegingen naar de volgende, maar in se was het toch wel zo dat het grootste 

deel van de cast telkens nieuw was. Sinds ‘VSPRS’ is dat veranderd. Men werkt nu min of 

meer met dezelfde cast, gezien er bij elke productie wel een paar mensen uitgaan en een 

paar mensen bij komen, maar dit heeft dan te maken met het feit dat die mensen 

freelancers zijn en dikwijls ook engagementen aangaan op lange termijn, dus in de volgende 

productie dan eventjes niet mee kunnen doen, maar daarna dan weer wel. Ja, … het is dus 

die ontmoeting en het voelen dat het maken van een productie eigenlijk de zingeving van 

mijn leven geworden is. En dat gaat redelijk ver. En tegelijkertijd blijft er toch een zekere 

afstand. Het is niet zo dat ik continu samen leef met die groep van dansers. Het is zelfs zo 

dat de tijd die ik aan hen spendeer meer afgemeten is dan vroeger. Er zijn bijvoorbeeld 

werkuren. Vroeger liep dat allemaal veel meer door elkaar. Dat is nu duidelijker afgebakend. 

Maar toch is die intensiteit van die ontmoetingen zo hevig geworden, dat het mij helemaal 

niet meer onverschillig kan laten, ook buiten de werkuren. Dus op dat vlak is het wel iets dat 

je meeneemt in je persoonlijk leven en waarvan je echt leert en waarbij ik toch wel het 

gevoel heb, dat het mijn leven intensiever maakt en op dat vlak dus absoluut ook 

waardevoller. Ook al is het nog altijd een werksituatie, toch is het zo heftig, zo diep en zo 

intens, dat het toch wel een groot stuk van mijn leven in neemt. 
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Les ballets C de la B is gekend als een hedendaags dansgezelschap. Kunt u mij vertellen wat 

u verstaat onder hedendaags dansgezelschap?  

Ik kan dit niet veralgemenen. Ik kan geen definitie geven van hedendaagse dans. Ik kan 

alleen maar zeggen dat de manier waarop ik zelf en de mensen waarmee ik werk, bezig zijn 

met bewegingen geënt is op wat we vandaag zien en voelen rondom ons. In essentie gaat 

het nog altijd terug op iets waar de ganse geschiedenis dans mee bezig geweest is, namelijk 

het visualiseren van bepaalde hele diepe menselijke gevoelens. En in die zin schelen we ook 

helemaal niet van klassieke dans. Ook daar wordt gezocht naar ‘hoe vertaal je de diep 

menselijke gevoelens in bewegingen en dus visueel?’ Wij doen dat even goed als klassiek 

ballet, alleen is de vorm waarvoor wij kiezen en de manier waarop die bewegingen 

uitgevoerd worden of het soort van fysieke taal die wij proberen te vinden en te ontwikkelen 

is voor ons geënt op hoe wij vandaag de dag de wereld aanvoelen, percipiëren, 

interpreteren en in die zin kan bijvoorbeeld de manier waarop we klassiek ballet en ik spreek 

dan over klassiek ballet zoals het bestaat sinds zijn ontstaan enkele honderden jaren 

geleden, is de manier waarop ze dat toen deden toch wel anders dan de manier waarop wij 

dat proberen te doen. 

Op welke manier vindt u dit dan anders? 

Ik denk dat de manier waarop wij aanvoelen dat de mens in het leven staat te maken heeft 

met een bepaald soort van versplinterdheid, verbrokkeldheid. We krijgen zo veel invloeden 

van buitenaf, we moeten over zoveel dingen een oordeel hebben, we moeten ons ten 

opzichte van zoveel dingen verhouden, dat ge soms het gevoel krijgt dat ge er wel zot van 

zou kunnen worden. En hoe vertaal je die attitude, die ingesteldheid in bewegingen? 

Daarvoor inspireren wij ons op een bepaalde soort van fysieke taal, die te maken heeft met 

een schokkerige, door sommigen omschreven als een spastische bewegingstaal. Een hele 

heftige, gespannen, extreme manier van bewegen. Het is moeilijk om het in woorden uit te 

drukken. Ik denk van zodra ge ziet op welke manier het gebeurt, kunt ge u daar ook 

onmiddellijk iets bij voorstellen en daarom linken leggen tussen het verbale en het fysieke 

dat op scène gebeurt, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we kiezen voor die taal en 

niet voor verbale dingen. 

Vanwaar komt de naam ‘Les ballets C de la B’?  

Toen we in de jaren ’80 als vriendenclubje onze eerste voorstellingen maakten, hadden we 

geen naam. Maar op het moment dat we met die voorstellingen op bepaalde plekken 

konden spelen, vroegen de organisatoren toch naar een naam, zodanig dat zij ons als groep 

konden aankondigen. Aanvankelijk was de naam van onze groep de titel van onze eerste 

voorstelling: ‘Stabat mater’, maar dan zijn we verder gaan zoeken en ik denk rond de jaren 

’87-’88, toen we ook dachten van misschien zou het goed zijn om een vzw op te richten, 

want toen was dat echt zo’n soort los groepje van mensen, om een soort vzw op te richten, 

zodat we een soort van structuur hadden om ons aan vast te houden of van waaruit we 

konden ageren, hebben we gezocht naar een andere naam. En we hebben dan gekozen voor 

de naam Les Ballets Contemporains de la Belgique, omdat we om te beginnen een Franse 

naam wilden. We waren toen nogal onder de indruk van de taalstrubbelingen, waarmee 

België te kampen had in de jaren ’80. Dat was redelijk heftig en we vonden dat zo onnozel 
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en dwaas, dat we dachten van we moeten daar een teken aan geven vanuit de groep. En 

dus een Vlaams gezelschap een Franse naam geven, was op dat moment redelijk 

provocatief. En zeker, op dat moment waren we helemaal niet bekend en toen we op dat 

moment naar de Vlaamse regering gingen om subsidies te vragen, dan heeft dit voor nogal 

wat moeilijkheden gezorgd, omdat men niet begreep dat een groep met een Franse naam 

bij de Vlaamse regering om subsidies vroeg. Dat is ondertussen wel bijgelegd en begrepen. 

Maar we wilden daarnaast ook een ontzettend pretentieuze naam, die helemaal 

contrasteerde met het soort van werk dat we op dat moment lieten zien. Les Ballets 

Contemporains de la Belgique verwees zo’n beetje naar wat men toen kende als Les Ballets 

Russes, één van de meest gekende en prestigieuze gezelschappen in klassieke dans die 

bestonden in de wereld. En wij waren helemaal het tegenovergestelde, namelijk een klein 

groepje amateurs, die nauwelijks goed konden bewegen, dus helemaal geen 

balletgezelschap. Dus het was in die periode een beetje een speelse, provocatieve naam, die 

we dan op een bepaald moment gewoon gehouden hebben, omdat mensen ons begonnen 

te kennen onder die naam, maar die we dan op een bepaald moment gemakshalve hebben 

afgekort tot Les Ballets C de la B. 

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen brengt naast klassiek ballet ook hedendaagse dans. 

Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen het soort hedendaagse dans die zij brengen 

en het soort hedendaagse dans die jullie brengen?  

Ik denk dat er in wezen vooral een mentaliteitsverschil is en dan heb ik het over de manier 

waarop er aan voorstellingen gewerkt wordt. Als ik kijk naar de balletten, onder andere die 

van William Forsythe, die het Ballet van Vlaanderen instudeert en laat zien, dan vind ik dat 

heel hedendaags werk, ook al zijn sommigen al 10, 15 of zelfs 20 jaar oud, maar dan vind ik 

die nog steeds heel actueel en vernieuwend, dus in die zin is dat echt wel hedendaagse dans. 

Maar ik denk dat het verschil tussen een gezelschap als het onze en een gezelschap als het 

Ballet van Vlaanderen vooral ligt in de manier waarop voorstellingen ontstaan, gemaakt 

worden en dan worden opgevoerd. Daar bestaat toch nog wel een heel hiërarchisch 

systeem van de choreograaf die aan de dansers een voorstelling aanleert, eventueel 

geïnspireerd op bewegingen die ze tijdens improvisaties zelf vinden en maken. Daarin 

verschil ik heel duidelijk met de manier waarop zij werken. Dus die hiërarchie bestaat er en 

daarnaast worden ook aan de dansers eisen gesteld die ik zelf nooit zou stellen. Naast het 

feit dat ik heel graag werk met mensen die waarschijnlijk even virtuoos zijn als de dansers 

van het Ballet van Vlaanderen, is de manier waarop ik graag zie dat de dansers met hun 

eigen lichaam omgaan en ook werken aan een voorstelling, het professioneel leven met het 

privéleven weten te combineren, de manier waarop er op tournee gegaan wordt, de manier 

waarop voorstellingen worden gespeeld, beleefd worden, de voorbereidingen, de 

nabeschouwingen enzovoort en zo verder, is toch wel heel verschillend. 

Waar ligt volgens u de grens tussen de verschillende dansgenres, zoals klassiek ballet, 

neoklassiek, modern, postmodern, hedendaagse,… Zijn er duidelijke grenzen tussen de 

genres of waar liggen die grenzen voor u? 

Ik persoonlijk ben daar helemaal niet mee bezig. Dit soort van opdeling of classificering 

heeft vooral te maken met mensen die daar beschouwingen over maken en dan heb ik het 
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vooral over mensen die bezig zijn met theaterwetenschappen of die daar over willen werken 

of schrijven, critici enzovoort. Maar zelf ben ik daar absoluut niet mee bezig. Als ik ga gaan 

kijken naar een voorstelling, maak ik geen keuze in die zin van ‘ik ga vanavond naar een 

hedendaags werk gaan kijken of naar klassiek ballet gaan kijken’, het doet er absoluut niet 

toe. En ook in mijn eigen werk ben ik daar helemaal niet op die manier mee bezig. Het is wel 

zo dat ik interesse heb voor die verschillende stijlen, als die op één of andere manier in de 

repetitiestudio aanwezig zijn door iemand die komt les geven of door de ervaringen die de 

dansers zelf hebben meegemaakt, dat die dus dat soort van materiaal binnen brengen en 

dat zal op een bepaald moment ook wel zo genoemd worden, maar we zijn niet bezig met 

het duiden van die verschillen. In een voorstelling, als ik nu denk aan ‘Out of context – for 

Pina’, de laatste voorstelling die we gemaakt hebben, zijn er zowel referenties naar het hele 

klassieke ballet, als naar de manier waarop er door jongeren in discotheken wordt gedanst 

en daartussen, alle stijlen die daartussen liggen, komen op één of andere manier wel aan 

bod in die voorstelling. Ik spreek over het soort van fysieke taal, als het over dans gaat, 

graag over bastaarddans, een soort van verbasterde vorm van verschillende stijlen, die 

mekaar ontmoet hebben in de studio tijdens de repetities en waarnaar er tijdens de 

voorstelling wel referenties kunnen gemaakt worden, die kunnen op die manier wel gezien 

en geïnterpreteerd worden door buitenstaanders, maar het is wel zo dat we nergens zo 

proberen te tonen van waar de grens ligt tussen die verschillende soorten van stijlen. Het is 

niet zo dat we in een voorstelling, om een concreet voorbeeld te geven, plots een kort stukje 

gaan laten zien, waar uitsluitend klassieke dans in te zien is. Meestal als er fragmenten van 

dat soort van dans te zien zijn, dan worden die omringd door een heleboel andere stijlen, die 

tegelijkertijd worden gezien. Dus bastaarddans vind ik wel een hele mooie omschrijving van 

het soort van dans waarmee wij bezig zijn. 

Hebben jullie contact en werken jullie samen met andere choreografen en hedendaagse 

dansgezelschappen in België en in het buitenland?  

Het is zo dat er wel regelmatig uitnodigingen komen om met andere gezelschappen te 

werken. Maar ik ben daar heel karig in. Ik doe dat niet graag. Ik ga niet graag weg uit Gent. 

Ik creëer graag in Gent en dan nog liefst op de plaats waar we zitten, de Bijlokestudio. Maar 

samenwerken met andere gezelschappen of personen gebeurt, wat mij betreft, zeker, maar 

ook de andere choreografen gaan vaak allianties aan met andere individuen of groepen. 

Heel concreet, het eerste waaraan ik denk, is een project, waar ik nog samen met Fumiyo 

Ikeda, een danser van bij Rosas en Benjamin Verdonck, een acteur die eigen werk maakt, 

maar ook verbonden is bij KVS en Campo en zo. Die twee mensen wilden op een bepaald 

moment graag samen een voorstelling maken en dan hadden ze mij daar dan voor 

gevraagd als coach en regisseur en daar ga ik dan op in. Maar ik denk zelf, als er een 

concrete vraag zou komen van een ander gezelschap om met dat gezelschap of voor dat 

gezelschap iets te maken, dat dit iets zou zijn dat mij persoonlijk minder zou interesseren. 

Met alle respect voor de andere gezelschappen. Het is niet zo dat ik het niet zou doen, 

omdat ik die andere gezelschappen niet goed zou vinden, in tegendeel, het heeft gewoon te 

maken met het feit dat ik mij het veiligste voel als ik thuis blijf en thuis werk en ik de dingen 

naar hier kan halen en niet de hele tijd hoef te verhuizen. 

Is er al een samenwerking geweest met een klassieke balletgezelschap?  
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Neen, ook al zijn er in het buitenland gezelschappen geweest die daarom gevraagd hebben, 

maar ik heb dat, om de reden die ik daarnet verteld heb, nooit aangenomen. Het 

omgekeerde gebeurt wel veel, namelijk dat mensen die een klassieke dansopleiding gevolgd 

hebben en daarin ook heel ver staan, echt virtuoze dansers, komen vragen om mee te doen 

in een productie van mij of van iemand anders van het collectief. En het gezelschap waar ik 

nu eigenlijk het meest mee werk, dat bestaat uit een team van dansers, heeft het grootste 

deel een heel erg klassieke dansopleiding gevolgd. 

Wat wilt u met uw dansen of theaterstukken aan het publiek vertellen?  

Zoveel tegelijk, eigenlijk, maar ik denk, als het dan heel specifiek gaat over het soort 

parcours dat ik probeer af te leggen met de dansers, want er zijn toch wel verschillende 

projecten waarbij ik betrokken ben, hoor. Als ik bijvoorbeeld kijk naar één van de laatste 

producties die ik gedaan heb, Gardenia, dat is een project dat als thema heeft, ouder 

wordende transseksuelen en travesties en hun leefwereld op scène proberen te brengen, 

dan is dat toch wel iets heel anders dan ik doe, de laatste 5 à 10 jaar met dansers die bij het 

gezelschap komen werken. Maar als ik het dan heb over de dansvoorstellingen die ik maak, 

dan denk ik dat we op zoek gaan, elke keer, naar wat ik daarnet ook vertelde, naar wat zijn 

de grote emoties waarmee we geconfronteerd worden als mens en met betrekking tot het 

proberen leven: wat zijn die grote emoties, hoe vertaal je die naar vandaag toe, enerzijds op 

een manier dat de mensen die op scène staan daar ook 100% in geloven en daar kunnen 

achter staan en dat ze het zelf hebben gemaakt en anderzijds op een manier waarop het 

publiek, laat maar zeggen op een rare manier zich daarmee verbonden weet. Het klinkt 

misschien allemaal heel erg vaag, maar ik kan het eigenlijk alleen maar op die manier 

beschrijven. Als er bij elke voorstelling, ik ga het misschien vreemd uitdrukken, een gevoel 

van solidariteit ontstaat tussen de dansers en het publiek dat in de zaal zit, dan is, wat mij 

betreft, de voorstelling absoluut geslaagd. 

Hoe doet u dat dan precies om bepaalde boodschappen, verhalen en emoties over te 

brengen naar het publiek?  

Dat is precies het lange en intense werkproces, dat je daarvoor nodig hebt. Moest er daar 

een soort van formule voor bestaan, dan heb je geen 3 of 4 maanden nodig om intensief op 

zoek te gaan samen met de dansers naar dat soort van materiaal. Het is echt via trial en 

error, via ervaring die je op doet, via het onderzoek naar een bepaald soort van 

bewegingsmateriaal, via het mekaar bevragen van de dingen die we meemaken en zien, dat 

er geleidelijk aan materiaal zichtbaar wordt in de studio, die voor ons dan toch wel op een 

bepaalde manier betekenis krijgt. En nogmaals, de vorm waarvoor wij kiezen en dan heb ik 

het over een soort van visueel theater, bewegingstheater, danstheater, kiezen we heel 

precies, omdat naar ons gevoel, woorden onvoldoende zijn om die dingen te beschrijven en 

te laten aanvoelen, zowel voor onszelf als voor het publiek. Dus dat maakt het ook zo 

moeilijk om heel expliciet te beschrijven wat er gebeurt 

Staat de betekenis van de stukken die jullie brengen vooraf vast of is het aan het publiek 

om betekenis toe te kennen aan de stukken die op het podium gebracht worden? 



220 
 

Dat is een vraag waar ik ook eigenlijk al 25 jaar mee worstel. Om het cru te stellen, op een 

bepaald moment, wanneer een voorstelling af is of toch bij de première is het de bedoeling 

dat die min of meer af is, dan, als ik eerlijk wil zijn met mezelf, dan hoop ik eigenlijk, dan 

hoop ik eigenlijk dat iedereen die die voorstelling ziet, ze op dezelfde manier beleeft als 

ikzelf. Dat is toch wel de bedoeling. Ik ga op zoek naar voorstellingen die mij persoonlijk heel 

erg raken en daarnaast ook de mensen waarmee ik werk en die staan zowel op scène als 

daar rond. Dus zij zijn de eerste critici. En dan, een keer dat die vrij gegeven wordt aan het 

publiek, dan hoop ik dat die eerste critici bevestigen of spreken tegen, datgene wat ik voel 

en op die manier ontstaat zo een voorstelling. Maar dan, eens we het er over eens zijn, dat 

is de voorstelling, die functioneert op een bepaalde manier, dan hoop je alleen maar dat 

heel de wereld het even goed vindt als gij zelf. Maar dat is natuurlijk een illusie. En in die zin 

komt dan de persoonlijke interpretatie van elk individu uit het publiek meespelen, want het 

is natuurlijk zo dat mensen de dingen op een andere manier percipiëren. Maar toch 

verwondert het mij dat er op een bepaalde manier zoveel gelijklopende gevoelens zijn. Als je 

nabesprekingen houdt over bepaalde voorstellingen met een publiek, dan valt het mij op dat 

heel veel mensen de dingen toch op een gelijkaardige manier hebben gezien en/of gevoeld. 

Dus het blijft heel ambigue. Maar mij persoonlijk interesseert het natuurlijk heel erg hoe 

mensen de dingen hebben gezien en geïnterpreteerd. En als dat in negatieve zin is, dan 

boeit mij dat eigenlijk nog meer, want dan gaat het over het feit dat mensen, iets wat gij 

zelf heel goed vindt, toch anders hebben gezien en het daarom heel slecht vinden en dan 

interesseert het mij te weten waarom, hoe dat komt. Soms kan dat heel extreem zijn. Soms 

krijg je reacties van mensen die zeggen dat ze een bepaalde voorstelling gehaat hebben. Het 

uitspreken van zo’n woord: ‘Ik heb een voorstelling gehaat’, dat is heel straf. En dan is het 

heel interessant te horen en te weten waarom iemand zo heftig in de negatieve zin kan 

reageren op een voorstelling, die gij zelf heel goed vindt. 

Denkt u dat het belangrijk is om een bepaalde voorkennis van de hedendaagse dans te 

hebben om de betekenis van de stukken te begrijpen? Dus denkt u dat mensen zonder 

kennis over de hedendaagse dans  evenveel begrijpen van de stukken, als mensen die 

regelmatig naar hedendaagse dansvoorstellingen gaan kijken of zelf met hedendaagse dans 

bezig zijn? 

Dit is ook weer een moeilijke vraag, want je kan daar niet ja of neen op antwoorden. Ik ga 

mijzelf een beetje proberen uitleggen. Wat mijn eigen voorstellingen betreft, ga ik er vanuit 

dat mensen helemaal geen voorkennis moeten hebben. Eén van de manieren om te 

onderzoeken of de dingen wel overkomen, gebeurt via, bij mij dan, in de loop van de 

repetitieperiode, het organiseren van voldoende showings, dat zijn de mensen, meestal op 

het eind van een werkweek, waarbij we materialen gevonden hebben en waaraan we 

verder willen werken of die we al in bepaalde constellaties hebben opgebouwd, om dat te 

confronteren aan een klein publiek, meestal elke keer een ander publiek, van mensen die 

geen voorkennis hebben en bij wie we dan gaan checken of dat materiaal over komt. We 

gaan niet zozeer op zoek naar de betekenis van de dingen, we gaan niet vragen ‘Heb je het 

begrepen?’, maar we gaan op zoek naar welk soort gevoel een voorstelling opwekt, ‘Wat 

maak je mee?’, vooral dan emotioneel. En dat is in elk geval, wat mijn voorstellingen 

betreft, de sleutel die ik zou willen meegeven aan mensen die naar voorstellingen komen 

kijken, dat ze emotioneel openstaan voor dingen die op de scène gaan gebeuren en dat ze 
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misschien zelfs zouden proberen om de ratio zo veel mogelijk uit te schakelen. En dat gaat 

natuurlijk niet volledig, maar toch, niet proberen om voortdurend na te gaan of ze wat ze 

zien ook begrijpen. Ik weet nochtans, dat er zeker in hedendaagse dans, ook andere 

voorstellingen bestaan, waarbij voorkennis over bepaalde dingen wel nodig is. Dat je dan 

moet weten, bijvoorbeeld als het gaat over conceptuele voorstellingen, wat de artistieke 

keuzes zijn geweest van de mensen die daar werken, dus dat je op dat vlak enige voorkennis 

moet hebben. Maar wat de mijne betreft, niet. Wat ik onderweg ook wel meemaak, is dat je 

soms op plekken kunt komen, waar mensen helemaal niet vertrouwd zijn met het soort van 

bewegingstaal en vorm, waar je zelf al 10, 15 of 20 jaar mee werkt. Om een concreet 

voorbeeld te geven, ‘Out of context – for Pina’, dat we gespeeld hebben in New York, in het 

theater, het Joyce theater, dat bekend staat als het soort theater waar hedendaagse dans 

wordt getoond. Nu, als we zelf naar het programma keken, dat daar getoond wordt, dan zie 

je, dat daar in New York, hedendaagse dans nog altijd geconnoteerd wordt met een soort 

van neoklassieke dans, het soort van klassieke dans of hedendaagse of moderne klassieke 

dans, waar gezelschappen, zoals het Ballet van Vlaanderen 20 of 25 jaar geleden mee bezig 

waren, dus zeker niet waar ze nu mee bezig zijn, maar dat is een beetje de stijl, die daar 

beschouwd wordt als hedendaagse dans. Als wij dan toekomen met een voorstelling als ‘Out 

of context – for Pina’, dan vallen die mensen wel achterover, natuurlijk, omdat ze daar 

weinig of geen voorkennis van hebben of zoiets nog nooit gezien hebben of alleen maar 

variaties of hele lichte variaties van gezien hebben. Dus dan kan zo een voorstelling heel 

extreem overkomen. En dan voel je ook, als een publiek daarvoor open staat, dat dat toch 

werkt. Dus mensen die daarvoor open stonden, hebben die voorstelling ook ontzettend 

kunnen appreciëren, zelfs al was dat de allereerste keer dat ze zoiets zagen. Maar voor 

mensen en dan heb ik het over mensen die daar op een beschrijvende manier mee bezig zijn, 

zoals critici, wordt dat dan ook veel moeilijker om dat te plaatsen en dan kunnen ze alleen 

maar vergelijken met het soort van dans dat ze daar veel en waarschijnlijk zelfs teveel zien 

en dan worden de uitspraken daarover ook heel scherp, niet altijd, maar toch opvallend 

veel. En het is in het geval van New York ook zo extreem, omdat heel veel mensen denken 

dat New York de plek is, waar de meest avant-gardistische dingen gebeuren, op alle 

terreinen. En dat is ook zo, als het gaat over muziek of beeldende kunst of film, maar wat de 

podiumkunsten betreft, is dat toch wel een plek, waar de avant-garde toch nog in de 

periferie zit.  

Bestaat er, volgens u, dans zonder betekenis?  

Er is zeker een soort van dans, die omschreven wordt als heel abstract en waarbij de maker 

absoluut op zoek gaat naar een vorm, die zo weinig mogelijk de emoties aanspreekt, maar 

die zo puur mogelijk vormelijk is, maar ik denk dat het ontzettend moeilijk is, omdat zelfs de 

meest abstracte vorm, toch gevoelens opwekt bij mensen die daarnaar kijken. Ik heb dat 

zelf ook met heel moeilijke, abstracte, conceptuele kunst in de beeldende kunst. Dingen 

waar je naar kijkt en waarvan je denkt ‘Wat is dat hier?’, roepen toch altijd wel een bepaald 

soort van emotie op, dus in die zin is dat moeilijk te verwijderen. 

Wordt er overal in de wereld aan hedendaagse dans gedaan? En zo ja, zijn er dan grote 

verschillen op de verschillende plaatsen ter wereld of zijn er vooral gelijkenissen? 
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Ik ken niet alles wat er in de wereld gebeurt, maar ik denk elke groep of elk individu, waar 

ook ter wereld, dat probeert om via beweging iets uit te drukken dat nog niet bestaat of 

volgens die persoon nog niet bestaan heeft, is hedendaagse dans. Hoe dat dit concreet 

ingevuld wordt op elk continent en op elke plek, hangt af van de geschiedenis daarvan. 

Vandaar, als ik daarnet de vergelijking maakte tussen New York en Europa, dat ik ook zie 

dat bijvoorbeeld bepaalde voorstellingen, die hier zouden kunnen beschouwd worden als 

evident, te maken kunnen hebben met het feit dat mensen dat soort van voorstellingen of 

die vorm toch wel gewend zijn. En op andere plekken dat dat nog niet het geval is. Maar de 

manier waarop zich dat ontwikkelt op die verschillende continenten, heeft ook te maken 

met wat er daar gebeurt en een concreet voorbeeld dat ik kan geven, heeft te maken met 

mijn ervaringen in Palestina. Want daar wordt er ook aan dans gedaan, daar wordt er ook 

hedendaagse dans gemaakt. Er zijn compagnieën, die zichzelf omschrijven als compagnieën 

die hedendaagse dans maken. Nu, als wij daar naar kijken, dan zien wij daarin nog heel veel 

elementen, in dat soort van voorstellingen, zijn er nog heel veel elementen die verwijzen 

naar een bestaande, traditionele dans, een soort van populaire folkloristische dans. En dat 

geven zij ook toe. Hun dans of veel van hun hedendaagse dans is geënt op een vorm, zoals 

de dabkeh, dat is een bepaalde vorm van populaire volksdans in Palestina. En van daaruit 

groeien voorstellingen, die daarop geïnspireerd zijn, maar die ook doorspekt zijn met een 

nieuw vocabulaire, die te maken heeft met ervaringen die die dansers hebben opgedaan, 

door het samenwerken met mensen van overal in de wereld. Maar ze zijn nog wel 

herkenbaar klassiek en laten we zeggen herkenbaar Palestijns, om het plat uit te drukken, 

omdat ze gebruik maken van die invloeden, maar het is wel hedendaagse dans. 

U vertelde al dat er heel wat uitwisseling is tussen hedendaagse dansers, internationaal. Is 

het gemakkelijk om met dansers van andere landen samen te werken, van elkaar te leren, 

over dans te praten, aangezien er toch heel wat taal- en cultuurverschillen zijn? 

Ik denk dat dit waarschijnlijk één van de expressievormen is, waar het gemakkelijkst over en 

rond kan gecommuniceerd worden. Dansers ontmoeten elkaar eigenlijk heel gemakkelijk op 

de werkvloer. Het wordt iets anders als ze dan met elkaar moeten praten en het wordt 

natuurlijk ook iets anders als we geconfronteerd worden met echte culturele verschillen, die 

te maken hebben met gebruiken en gewoontes, afspraken, verschillen in manier waarop 

bepaalde ervaringen of leeftijd of posities worden geïnterpreteerd. Dus in die zin kan dat 

dan op dat vlak wel moeilijk worden. Maar eigenlijk als het gaat over de uitwisseling van 

beweging en dans, is de manier waarop dansers dat doen, een beetje te vergelijken met de 

manier waarop dove mensen elkaar ontmoeten in de wereld. Het is namelijk zo, dove 

mensen gebruiken de gebarentaal en in elk land is er een heel specifieke taal, want ik heb 

dat een tijdje gestudeerd, hier in Gent. Het is zo, dat er bij ons zelfs verschillende soorten 

van Vlaamse gebarentaal bestaan, die te maken hebben met de regio vanwaar ze afkomstig 

zijn, dus de Brugse variant, de Oost-Vlaamse, de Antwerpse variant en die kunnen wel heel 

erg van elkaar verschillen. Zo spreekt een Chinees op een andere manier gebarentaal, als 

een Vlaming, maar het frappante is, is dat als zij mekaar tegenkomen ergens onverwachts, 

duurt het meestal niet zo lang vooraleer ze mekaar eigenlijk heel snel begrijpen. Er is dus 

eigenlijk een soort van universele manier om via gebaren met mekaar te communiceren. En 

ik moet heel vaak denken aan dove mensen, als ik zie hoe bepaalde dansers, die mekaars 

gesproken taal niet kunnen verstaan, als de ene bijvoorbeeld Engels spreekt en de ander 
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Frans en de ene verstaat geen Frans en de andere geen Engels of nog extremer, als het gaat 

over een Koreaan en een Braziliaanse, als ik zie hoe die dan op de dansvloer toch met elkaar 

kunnen communiceren via bewegingen, dan denk ik dus vaak aan mensen die met elkaar 

communiceren via gebarentaal. 

De hedendaagse dans, ziet u dat dan als een universele taal of eerder een cultuurspecifieke 

taal of eerder de beiden? 

Als het gaat over die ontmoeting tussen dansers van verschillende culturen, dan kunt ge 

spreken van een soort van universele taal. Ook al uit zich dat niet in een alfabet. Het heeft 

dan meer te maken met op het moment dat die verschillende mensen elkaar ontmoeten, in 

een improvisatie bijvoorbeeld op de dansvloer, dan komen zij tot bepaalde vormen van 

communicatie tussen mekaar. Maar het is wel zo, dat de manier waarop er aan 

hedendaagse dans gedaan wordt in de verschillende continenten, zelfs in de verschillende 

landen en vaak zelfs in verschillende steden, toch wel duidelijk van mekaar kan verschillen 

en dat heeft dan te maken met de omstandigheden waarin mensen met elkaar moeten 

werken. Ik heb daarnet gesproken over Palestina, maar we zijn ook in Kinshasa geweest en 

we hebben daar heel wat mensen ontmoet, die met dans bezig zijn en dus ook Congolezen 

die met hedendaagse dans bezig zijn. De dingen die zij daar maken, zijn heel sterk beïnvloed 

door de omstandigheden, waarin zij moeten werken en door de thema’s die zij aangereikt 

krijgen uit het dagelijkse leven. Wat daar gemaakt wordt, verschilt op dat vlak dan wel heel 

erg met een voorstelling die in Gent gemaakt wordt. 

Is hedendaagse dans volgens u traditie of vernieuwing of eerder beiden?  

Ik heb mij denk ik, in het begin dat wij producties maakten, heel sterk afgezet tegen de 

geschiedenis van wat er op dat moment bestond, zeker wat klassieke dans betreft, maar 

ondertussen heb ik daar helemaal geen schrik meer van en zoek ik zelfs naar manieren 

waarop ik dat soort van geschiedenis kan integreren in de voorstellingen die ik maak, omdat 

die geschiedenis ook meegedragen wordt, door de dansers waarmee ik werk. Wij hebben 

dat ondergaan, wij hebben dat geleerd. Ik vind het zelf, en dan kom ik terug naar dingen die 

ik al verteld heb daarvoor, ik wil heel graag gebruik maken van alles wat we tot nu toe 

meegemaakt hebben, ervaren hebben, de geschiedenis die we meedragen met ons, maar 

telkens opnieuw in elke voorstelling op zoek gaan naar hoe we datgene wat vandaag 

meemaken, delen, ervaren kunnen vertalen in een soort van “hedendaagse vorm”.  

Zijn er bepaalde waarden en normen in de hedendaagse dans?  

Dit vind ik moeilijk om op te antwoorden. Ik weet niet of er universele waarden en normen 

zijn voor de hedendaagse dans. Maar ik denk, als die er zijn, dat die bepaald worden door 

de groep van mensen die daar op dat moment mee bezig zijn, die verantwoordelijk zijn voor 

de waarden en normen die zij hanteren, maar dat die niet noodzakelijk van toepassing zijn 

op de groep die naast u bezig is. 

Zijn er hier in het gezelschap waarden of normen, die hier algemeen leven? 

Ik denk dat die meer te maken hebben met een aantal vragen, bedenkingen en posities, die 

wij innemen met betrekking tot de ethiek: op welke manier wordt er gewerkt, op welke 
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manier gaan wij met mekaar om, hoe worden mensen, dansers, choreografen, technici, 

mensen die op de bureau werken, hoe worden die behandeld, hoe gaan die met mekaar om. 

Ik denk dat het ook te maken heeft met de keuzes die artistiek gemaakt worden en dus niet 

alleen individueel, dat die staan voor een bepaalde soort positie die je wilt innemen, ten 

aanzien van het leven, ten aanzien van de maatschappij, ten aanzien van bepaalde ethische 

problemen. Ik zou een voorbeeld kunnen geven van iemand die een voorstelling zou maken 

die het extreem rechtse gedachtegoed visualiseert, dat zou onmogelijk zijn. Daarnaast 

worden er binnen de compagnie ook heel veel keuzes gemaakt en discussies gevoerd over 

hoe we ons als gezelschap willen profileren naar de buitenwereld toe: welke engagementen 

gaan we aan naar buiten toe, welke posities nemen we in ten aanzien van bepaalde 

ethische problemen. In die zin hebben wij bijvoorbeeld een heel duidelijk standpunt 

ingenomen met betrekking tot de politieke situatie in het Midden-Oosten, wij steunen die 

culturele en economische boycot van Israël. Wij kiezen er voor om naar bepaalde plekken te 

gaan en naar andere niet. Wij vinden het zelf ook heel belangrijk dat dit huis geen eilandje 

is, maar dat er gezocht wordt naar op welke manieren wij kunnen communiceren naar 

buiten toe en in de eerst plaats naar de site waarop wij ons bevinden, namelijk de Bijloke, in 

ruimere context de stad waarin wij leven, nog ruimere context het land, het werelddeel, de 

wereld in zijn geheel. Dus daar worden toch wel discussies over gevoerd, keuzes in gemaakt 

en die worden wel gedeeld. 

Hoe kiezen jullie de dansers en wie welke rol zal dansen?  

Ik kan op dat vlak enkel over mezelf praten, omdat ik niet weet op welke manier de andere 

choreografen en regisseurs hun mensen kiezen. Maar ikzelf probeer al een aantal jaren te 

voorkomen dat ik moet werken via audities. Dus ik probeer mensen persoonlijk te 

ontmoeten, ofwel via via ofwel via boodschappen die zij naar mij toe formuleren. Mensen 

schrijven mij, bellen mij, spreken mij aan om te vragen om met hen samen te werken en het 

gebeurt dat ik daarop in ga. Het is wel zo dat als ik mensen kies, dat ik kijk naar een aantal 

dingen, bijvoorbeeld vind ik het heel belangrijk dat iemand heel aangenaam is als persoon, 

dat die sociaal is, dat die heel open staat in het leven in de wereld en open staat naar 

samenwerkingsverbanden met andere mensen, die van andere culturen komen, een andere 

taal spreken, een andere opleiding gehad hebben. Dat soort van openheid vind ik heel 

belangrijk. Daarnaast heb ik graag mensen die heel graag en goed kunnen dansen, dus ik 

zoek naar virtuoze bewegers, maar ook naar bewegers die het nog altijd heel plezierig 

vinden om te bewegen, om te dansen, om te improviseren. En ik heb graag ook mensen die 

een bepaald soort van timiditeit uitstralen, die niet noodzakelijkerwijze met alles 

onmiddellijk te koop lopen, niet direct hun ziel op tafel leggen, die niet te extravert zijn, ook 

al zijn het mensen die graag op een podium staan en daardoor ook al een bepaald soort 

extravert gedrag vertonen, toch vind ik het heel belangrijk dat er iets te ontdekken valt, om 

het een beetje vreemd uit te drukken, een geheim met zich meedragen, dat ze niet alles en 

onmiddellijk laten zien. 

Kunt u mij ook eens vertellen hoe een choreografie tot stand komt: hoe begint u daaraan, 

wie bepaalt het thema of het materiaal? 
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Dat hangt af van de keuzes die in het begin worden gemaakt. Bij een aantal voorstellingen 

is het ofwel de muziek of een bepaald thema, die de aanleiding geeft om daar rond een 

voorstelling op te bouwen. Maar in het geval van een voorstelling als ‘Out of context – for 

Pina’ bijvoorbeeld, was het juist het feit dat er geen specifiek thema was, dat er geen 

specifieke muziek als uitgangspunt, maar dat er alleen maar een soort van goesting was om 

met dezelfde groep van mensen, waar ik op dat moment al twee producties mee gemaakt 

had, verder te werken, zonder dat daar een concrete aanleiding toe was, dat was eigenlijk 

het uitgangspunt van die voorstelling, maar over het algemeen is er toch wel een thema of 

een thema en muziek. En dan liggen er op tafel een aantal elementen waarrond we willen 

werken, maar het is toch wel via een lange periode van improvisatie met de dansers, dat we 

geleidelijk aan gaan specificeren wat de thema’s zullen zijn van een voorstelling, welke de 

keuzes zullen zijn van het dansmateriaal waarrond we willen werken, dus dat ligt niet van 

bij het begin vast. Het is dus een hele open periode, meestal een aantal weken, waarbij heel 

veel verschillende dingen uitgeprobeerd worden. Dus die eerste periode van repeteren 

bestaat uit hele lange en intensieve improvisatiesessies, waaruit heel vaak kleiner materiaal 

of details verzameld worden, waarop dan in een tweede stadium dieper op in gegaan 

wordt. Ik fungeer daarbij altijd als een soort kijkkast, die kijkt naar wat er gebeurt. De 

dingen die mij interesseren of die ik opvang die anderen zouden kunnen interesseren, noteer 

ik en dan geef ik dat soort van materiaal terug aan de dansers en vraag ik hen: vind je dat 

de moeite om daar rond verder te gaan werken, kun je daar alleen of met twee of voor de 

ganse groep dingen rond maken? En zo ontstaat geleidelijk aan een soort verzamelbak van 

materiaal en tegelijkertijd ben ik zelf ook wel aan het denken van op welke manier dat die 

thema’s en dat materiaal zou kunnen gecombineerd worden, om daar rond dingen te 

maken, choreografieën, scènes, die voor ons betekenis en zin hebben. Meestal doe ik daar 

rond dan voorstellen naar de dansers van: “zien jullie het zitten om dat materiaal eens 

achter elkaar te zetten?” en zo een beetje te regisseren en zo wordt dat getoetst, wordt er 

nagegaan van heeft dat zin, heeft dat betekenis voor ons zelf. En als dat zo is, dan 

confronteren we dat voor een publiek en dat kan in de eerste plaats een gedeelte van de 

groep waarmee ik werk zijn, die daar naar kijkt of dat kan ook gaan over medewerkers van 

het gezelschap of dat kan op een bepaald moment ook gaan over mensen die ik uitnodig of 

kennissen, vrienden, collega’s, die het materiaal komen bekijken en daarover feedback 

geven. En zo ontstaat iets, ik noem het vaak een soort kantwerk, geleidelijk aan kleine 

brokjes verzamelen en die dan samenbrengen tot kleine scenariootjes, dat dan uit toetsen 

en dan verschillende dingen aan elkaar haken tot wanneer er een soort structuur ontstaat, 

die voor ons betekenis en zin heeft. En dan wordt de manier waarop wij die interpreteren, 

versterkt door het soort van commentaar dat wij daarop geven. 

Wat is de betekenis van muziek voor het dansen? 

De muziek kan de aanleiding zijn, de muziek kan ook de aanleiding zijn om daar rond iets te 

maken, de muziek kan helemaal in oppositie staan ten opzichte van wat er te zien is in een 

voorstelling. Het kan dus gebruikt worden als een soort van contrastklimaat, het kan 

gebruikt worden als een soort van vage achtergrond om iets te suggereren, het kan een 

poging zijn om heel direct de betekenis weer te geven van wat je ziet op een podium, dat je 

bijna illustreert wat er muzikaal verteld wordt. Het kan er ook heel ver van af staan, maar 

muziek is in elk geval heel aanwezig en onder muziek versta ik ook eventuele stiltes. 
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Waarover kan dans gaan? Kunt u enkele concrete thema’s geven, die aan bod kunnen 

komen? 

Als ik overloop waarrond ik de laatste jaren voorstellingen gemaakt heb, dan denk ik dat het 

alle richtingen kan uitgaan. ‘Pitié’ was een voorstelling die vertrokken is van de 

Mattheüspassie van Bach en die het lijdensverhaal van Christus vertelt, heel concreet, maar 

daar ook niet bij blijft en ook flirt met alle mogelijke gevoelens, die daar rond kunnen 

worden opgeroepen. Maar als ik daarnaast een voorstelling zie als ‘Nine finger’, dat is een 

voorstelling die probeert de psychologie van een kindsoldaat te laten zien en laten zien en 

voelen wat die kan mee maken en in welk opzicht dat dat kan gelinkt worden aan het leven 

van mensen, die daar helemaal niets mee te maken hebben. Dus dat is bijvoorbeeld een heel 

concreet thema. ‘Gardenia’ gaat over ouder wordende transseksuelen en travesties, die een 

soort van afscheid vieren van het cabaretleven dat ze samen hebben mee gemaakt. Ik heb 

voorstellingen gemaakt waarin de thema’s religie, mystiek, extase heel sterk aanwezig 

waren. Er zijn voorstellingen geweest, die de nationale identiteit en alles wat daar mee te 

maken heeft, hebben laten aanvoelen, de verschillen, de culturele verschillen in zijn meest 

concrete vorm laten zien. De voorstellingen die ik met Arne Sierens heb gemaakt, hebben 

allemaal te maken met de evolutie van de kinderen, naar adolescenten, naar volwassenen, 

in een gezinssituatie of ruimer, in een wijksituatie of een straatsituatie en dan is dat heel 

concreet. Maar in alle voorstellingen, ook al waren sommige voorstellingen heel theatraal, 

vond ik toch dat beweging en in ruimere zin het hele arsenaal aan non-verbale gedragingen 

van mensen centraal stond. Het was nooit een verhaaltje. Het was altijd het laten zien van 

mensen in hun geheel. Dus niet enkel mensen die spreken, maar ook mensen die bewegen, 

die zich uiten via non-verbaal gedrag, die op bepaalde momenten ook via beweging en via 

dans leren om dieper liggende gevoelens te laten zien. Dus het kan, wat mij betreft, echt wel 

alle kanten op. 

Wat is voor u uw grootste inspiratiebron voor het creëren van dans en danstheater? 

Voor mij, wat ik absoluut nodig heb, is het kunnen verdwalen in de stad waar ik woon. Het 

klinkt heel banaal, maar rondwandelen in een stad is voor mij de grootste inspiratiebron. En 

sinds dat ik een hond heb en dat is ondertussen al 5 jaar, is er ook 3 maal per dag een reden 

om dat te doen. Ik betrap er mij op dat het rondwandelen in een stad voor mij ontzettend 

inspirerend is: de gedachten die ik daarbij koester en mij valt het op het aantal keren dat ik 

tijdens het wandelen brieven schrijf aan mensen of bepaalde gedachten waarmee ik zit, 

probeer te concretiseren. Dat is soms bangelijk, bij manier van spreken. Maar tegelijkertijd 

ben ik ook voyeur. Als ik rondloop in een stad, dan zuig ik alles wat ik zie rondom mij in mij 

op. En dat is niet alleen hier, dat is ook als ik op tournee ga. Als ik op tournee ga, dan 

probeer ik ook echt dat zo bewust mogelijk mee te maken en niet wakker te worden in een 

stad in mijn hotelkamer en te denken ‘God, waar zit ik nu?’. Ik ga echt wel naar buiten. Ik ga 

gaan kijken wat er te zien is. Ik kijk ook naar hoe de mensen zich gedragen, waar ze mee 

bezig zijn en ik probeer contacten te leggen met mensen. Ik word vaak ook wel uitgenodigd 

om naar plekken te gaan kijken, in de steden waar ik ben, waar toeristen misschien niet 

komen. Dus ja … eigenlijk het leven van alledag. 
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U vertelde daarnet al kort iets over ‘Out of context’. Kunt u mij eens vertellen wat u het 

publiek wilt vertellen of aantonen met dit stuk?  

Echt waar, niets concreet. Ik heb er dikwijls aan gedacht, omdat die vraag ook vaak gesteld 

werd, soms in de vorm van ‘Wat is de boodschap van de voorstelling?’ Ik kan beschrijven 

wat er gebeurt. Het gaat over mensen, net als wij, want ze komen uit het publiek, die er ook 

uitzien als wij, die ook gekleed zijn als wij, die beslissen om op het podium te stappen, daar 

alles afleggen wat ze niet nodig hebben en tot op hun onderbroek blijven staan, daarvoor in 

de plaats een dekentje krijgen en dan, gedurende een uur en een half onder mekaar op zoek 

gaan naar hoe ze heel intens kunnen communiceren, verbaal en non-verbaal. In de eerste 

plaats met zichzelf en in ruimer verband ook met het publiek waarvoor ze spelen, om te 

proberen, gedurende dat uur en een half, iets intens mee te maken, met mekaar en met het 

publiek, iets intens te communiceren, dat te maken heeft met, als ik het dan probeer te 

omschrijven, met een soort van oergevoel, dat we misschien wel met mekaar delen. Ja, 

oeremoties, die we met mekaar delen. Het valt mij op, zeker bij ‘Out of context’ dat er nogal 

wat mensen redelijk emotioneel de voorstelling verlieten. En meestal zelfs op dezelfde 

momenten diep geraakt werden, door dezelfde dingen die ze zagen. Dus dat betekent dat er 

op dat moment iets gecommuniceerd wordt op scène, dat we kunnen delen met een 

ruimere groep, delen met elkaar, maar ook met het publiek. Dus het is wat mij betreft in de 

eerste plaats de bedoeling dat dat uur en een half dat we samen spenderen, geprobeerd 

wordt om iets heel intens mee te maken. En daarna komen een heleboel dingen daar ook bij 

kijken. Als je dan verder praat met mensen over wat dat allemaal kan zijn, dan gaat dat 

soms heel ver en worden er verbanden gelegd met wat er in de maatschappij gebeurt. In de 

eerste plaats gaat het vooral over het delen van iets intiems, intens met mekaar, dat vooral 

te maken heeft met een soort van medeleven voor de mens. En dat klinkt heel zwaar, maar 

ik denk, als er dan toch een boodschap is, dan is het misschien deze. Zo van mensen die 

proberen op het podium iets te laten zien, op een bepaald moment het publiek hen heel 

graag beginnen te zien en in ruimer opzicht, misschien zelfs degene die naast u zit, die ge 

niet kent, ook graag begint te zien. 

Welke waarde heeft ‘Out of context’ voor u persoonlijk?  

Ik denk precies die menselijke waarde, die ik daarnet heb weergegeven. Als een voorstelling 

die wij maken, omschreven wordt als een humanistisch statement, dan ben ik daar heel 

gelukkig om, want als ik via de specifieke fysieke taal dàt kan communiceren, een soort van 

verwondering, dan ben ik echt gelukkig. Ja, een soort van verwondering en bewondering 

voor het leven, de mens en iedereen die op die manier wordt omschreven als mens, hoe 

raar, hoe groot of hoe dik of hoe klein die er ook uitziet. Ja zoiets, ongeveer, bij benadering. 

Wat denkt u dat de maatschappelijke waarde is van zo’n stuk als ‘Out of context’? 

Ik denk dat veel mensen van mijn leven er ondertussen al van overtuigd zijn dat ge met 

theater de wereld niet kunt veranderen, maar tegelijkertijd kan het wel een klein beetje 

bijdragen daar toe, maar dan op individueel vlak. Ik zie dat de laatste voorstellingen die ik 

maak, voor een stuk als doel hebben om een soort van communie te veroorzaken op het 

moment zelf, dus tijdens de voorstellingen en op de plekken waarop ze spelen. En dat 

gebeurt ook wel vaak, dat voel ik en zie ik. Dat is niet altijd zo. Er zijn ook altijd mensen die 
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heel ontgoocheld uit de voorstelling stappen, maar dat blijft een minderheid, daar ben ik 

van overtuigd. En in die zin ben ik daar wel heel blij om. Maar dan de eigenlijk 

maatschappelijke betekenis kan je niet direct aflezen. Ge kunt alleen maar hopen dat er 

individueel bij mensen iets gebeurt en als ze dat voor een stuk kunnen meebrengen in de 

manier waarop ze daarna gaan functioneren, dat is natuurlijk fantastisch. Maar daar heb je 

geen bewijs van of je kunt dat niet controleren of onderzoeken. Soms gebeurt het dat je heel 

concrete informatie krijgt. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat we ‘Wolf’ speelden in 2005 in 

Opera Garnier, dat is echt zo het bastillon van de klassieke opera in Parijs, een voorstelling 

die daar dan voor nogal wat controverse gezorgd heeft, dat ik op een bepaald moment een 

brief kreeg van een meneer, die zichzelf voorstelde als burgemeester van één van de 

randgemeenten van Parijs en die in zijn brief vertelde dat die voorstelling op een 

merkwaardige manier zijn kijk op de dingen had beïnvloed en dat hij schreef van ‘Ik denk 

dat die voorstelling mijn manier van beleid voeren in de gemeente waar ik werk 

onrechtstreeks zal beïnvloeden. Nu, ik kan dat niet controleren, ik ken die mens ook niet, 

maar ik vond dat wel heel straf. Dat was denk ik het meest concrete voorbeeld van hoe een 

voorstelling op een individu effect kan hebben en in ruimere zin via dit individu misschien 

zelfs maatschappelijke consequenties kan hebben. Nu, dat is denk ik uitzonderlijk  en 

misschien een soort van idealistisch ding. Misschien is die mens daar wel een paar dagen 

mee bezig geweest, maar is hij daarna verder gegaan met hoe hij daarvoor werkte, maar als 

we het efkes beschouwen als een soort van utopie, dan is het toch wel een heel mooi 

verhaal en ik weet met zekerheid dat een aantal voorstellingen, daarom niet noodzakelijk de 

onze, heel lang op iemand kunnen inwerken, om de manier waarop die persoon de wereld 

percipieert echt wel te beïnvloeden. Dit geloof ik wel. Maar zoals de ‘Stomme van Portici’, 

zoals wordt beweerd, de Belgische revolutie te hebben veroorzaakt, dus een opera, die de 

Belgisch revolutie in 1830-1831 in gang heeft gestoken, op zoiets denk ik niet dat we 

moeten rekenen. 

U vertelde dat ‘Gardenia’ gaat over een aantal travestieten, die ouder worden in het 

cabaret Gardenia. Wat wilt u met dit stuk aan heb publiek vertellen? 

Ik kan misschien vooral vertellen met welk soort problemen we geconfronteerd waren, op 

het moment dat we die voorstelling beginnen maken zijn, om dan uit te leggen dat we via 

het proberen omzeilen van dat soort problemen of het proberen oplossen van dat soort 

problemen, gekomen zijn tot een soort van voorstelling, die blijkbaar een heel ruim publiek 

aanspreekt. Ik wist op voorhand en dat is ook de reden waarom ik ‘ja’ heb gezegd tegen dat 

project, dat het merendeel van het publiek dat naar deze voorstelling komt kijken, zou 

komen kijken vanuit een soort van voyeuristisch reflex: ‘Oh, we gaan eens gaan kijken naar 

die oude transseksuelen en travesties en eens zien hoe die gasten zich verkleden in een 

vrouw en zich daarbij alle mogelijke muzieken en pluimen voorstellen en dat wist ik heel 

goed. Dus dan hebben Frank en ik, we wisten ook heel goed dat we dit beeld zo lang 

mogelijk moesten uitstellen, omdat we toch wel iets anders wilden vertellen. We wilden 

namelijk vertellen dat er achter dat soort van beelden, ook mensen zitten, met een 

geschiedenis, met een verhaal. Dat was dus een eerste probleem, dat we dan opgelost 

hebben, door de groep van mensen in het begin van de voorstelling een bepaald soort 

uiterlijk te geven, namelijk het gordijn gaat open en je ziet 9 oude mannen op de scène en 

niet 9 travesties of transseksuelen, zoals je het je misschien zou voorstellen als je naar een 
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voorstelling komt kijken. En het duurt bij de voorstelling ook redelijk lang vooraleer de 

transformatie van man naar vrouw wordt getoond. En bovendien wordt die transformatie 

op zo’n manier getoond, dat je als publiek emotioneel, sentimenteel en visueel de kans krijgt 

om die hele transformatie te volgen en dus de overgang van man naar vrouw ook te voelen. 

Dus dat zijn een aantal problemen, die we opgelost hebben. Het tweede punt had te maken 

met het feit dat zowel Frank als ik voelden, dat er achter dat soort van glamoureus leven 

met heel veel glitter en glamour, dat er ook wel een diepe tragiek schuilgaat. En dat hebben 

we ook gevoeld als we begonnen met die groep te repeteren. Het zijn allemaal amateurs, 

het grootste gedeelte van de groep zijn amateurs. Dat maakte het ook extra moeilijk, van 

wat gaan we die mensen laten doen op een scène. En het is ook een voorstelling, die ook in 

het hedendaagse dans- en theatercircuit gaat terecht komen, dus ge kunt niet gelijk wat 

neer zetten. Maar we voelden ook dat de meeste van die mensen zo’n soort van tragiek 

hadden meegemaakt in hun leven, maar niet bereid waren om daar lang bij stil te staan en 

zeker niet om daar een productie van te maken, waarin dat facet te duidelijk zou aanwezig 

zijn. Ze wilden dus geen triestige voorstelling maken, geen triestige verhalen vertellen. Ze 

wilden vooral vertellen hoe mooi ze ook konden zijn. Dat hebben Frank en ik, want we 

wilden natuurlijk ook praten over die tragiek, dit opgelost door 2 extra personages binnen te 

brengen, namelijk een echte vrouw zal ik maar zeggen en een jonge kerel. Een jonge gast, 

die dat wereldje observeert, die daar wel tussen loopt, dat wereldje observeert en op een 

bepaald moment zie je hem dan ook nadenken, visueel, van zou ik mij ook verkleden, zou ik 

mij daar ook in begeven in die wereld of blijf ik eerder man en zoek ik hoe ik als man, als 

jongen, kan functioneren en mij kan ontwikkelen. Dus je voelt dat dilemma. Maar het is ook 

de persoon, die die tristesse, waarover ik daarnet babbelde, verwoordt, doordat hij tijdens 

de voorstelling op een bepaald moment heel triestig wordt en zich de vraag stelt ‘Ben ik wel 

mooi?’ en ‘Is het leven dat ik leid wel mooi?’, ‘Est-ce que je suis beau?’ et ‘Ma vie, est-elle 

belle?’ Dat is een vraag die hij zich stelt aan zichzelf en aan de mensen uit de groep, van wie 

wij wisten dat als hij die vraag stelt in de voorstelling, dat dit ook een manier was om niet 

alleen over die tristesse te praten, maar ook voor het publiek om die tristesse aan te voelen. 

Moest iemand uit die groep van travesties en transseksuelen zich die vraag stellen in de 

voorstelling aan zichzelf, zijn medespelers en in ruimere zin aan het publiek, dan denk ik dat 

het veel moeilijker zou zijn voor het publiek om aan te voelen wat die diepere tristesse 

daarvan is. In die zin zou het publiek wel kunnen zeggen van: ‘Hoh ja, ik kan mij voorstellen 

dat jij je wel een beetje ongemakkelijk voelt en triestig, maar dat is wel uw schuld of uw 

keuze om door het leven te gaan als travestie of transseksueel’. En uiteindelijk gaat dit over 

een heel beperkte groep van mensen, als je het bekijkt. Maar het feit dat die vraag gesteld 

wordt door een jonge gast, die eigenlijk in het begin van zijn leven staat, denk ik dat het 

publiek aanvoelt en zelfs naar zichzelf toe die vraag durft te stellen van ‘Ben ik eigenlijk wel 

mooi?’ en ‘Is het leven dat ik leid wel het juiste, mooie leven?’. Mooi, dan wel in de 

metaforische betekenis van het woord, hé. En daarin, hebben we dan op een bepaald 

moment gevoeld, ligt voor ons de essentie van de voorstelling. Dus in die vraag ligt datgene 

wat wij graag willen communiceren naar het publiek toe, dat we via die wereld onszelf de 

vraag durven stellen van ‘Ben ik wel bezig met mij volledig te ontplooien?’, ‘Ben ik wel bezig 

met alle talenten die ik heb volledig tot hun recht te laten komen?’, ‘Ben ik op elk moment 

van mijn leven bezig met intens genoeg te leven?’ 
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Welke waarde heeft ‘Gardenia’ voor u persoonlijk?  

Voor mij persoonlijk heeft het dus daar ook mee te maken. Het is zo dat ik mij die vragen 

heel vaak stel, zo van ‘Ben ik juist bezig voor mezelf?’ Het gaat er niet over dat je zoveel 

mogelijk kicks meemaakt in uw leven of dat je zo extreem mogelijk probeert te leven, maar 

wel dat de dingen waarmee je bezig bent, zo intens mogelijk probeert te beleven. Het is een 

vraag die via die voorstelling ook nog eens heel specifiek wordt gesteld. Daarnaast zijn er 

een heleboel andere bedenkingen, vragen, waarden, die ik ontdekt heb en waar ik mee 

bezig ben geweest tijdens de voorstelling en  waarvan ik toch wel door elkaar ben geschud. 

En één daarvan heeft te maken met mijn eigen vooroordelen rond een fenomeen zoals 

transseksualiteit. Ik stelde mij altijd voor dat iemand die de beslissing neemt om zich om te 

bouwen van man tot vrouw of vrouw naar man, dat dat te maken heeft met een 

voorgeschiedenis, waarbij iemand heel ongelukkig was met zichzelf en eigenlijk niet kon 

leven met het lichaam dat hij of zij kende, zo erg zelfs, dat hij gedwongen werd om zichzelf 

om te bouwen. Ik kan u verzekeren, zo’n proces is onbeschrijfelijk en is heel ingrijpend en ik 

ging er dan vanuit, dat als die transformatie was gebeurd, dat er dan ook psychisch een 

soort van transformatie zou zijn gebeurd en dat die mensen dan achteraf ook gelukkig 

zouden zijn. Nu, ik heb door in die wereld wat te vertoeven, ontdekt dat er heel veel mensen 

zijn, transseksuelen, die toch wel ook na die transformatie, niet gelukkig zijn met zichzelf en 

ook niet met dat nieuwe beeld kunnen leven. Dat is heel confronterend en dat is heel pijnlijk 

om dat te observeren. Ik wil dat niet veralgemenen, want er zijn er ook wel bij wie dat dit 

wel gebeurt en dat er een soort van verzoening met zichzelf gebeurt na die transformatie. 

Maar zo ingrijpend en dan nog niet content zijn met hoe je er uit ziet, met wie dat ge zijt, 

dat vind ik heel pijnlijk om te zien. En dat relativeert ook ontzettend veel van datgene waar 

ge zelf mee bezig zijt. Natuurlijk is iedereen op een bepaald moment niet volledig tevreden 

met zichzelf. Ik ken eigenlijk niemand die volledig content is met zichzelf. Maar als je in zo’n 

soort van wereld vertoeft, dan zijn de kritieken die je hebt op jezelf, in dat opzicht heel 

relatief. 

Welke maatschappelijke waarde kan ‘Gardenia’ hebben? 

Ge kunt maar hopen dat er een bepaald soort van begrip, respect, waardering ontstaat bij 

mensen die dat soort van wereld niet goed kennen of die daar een bepaald soort van 

vooroordeel tegenover hadden. Maar opnieuw, we zitten dan terug op dat terrein dat ge 

niet kunt controleren of dat effectief zo klopt, zo is. Ik kan alleen maar verwijzen naar een 

aantal reacties die we gekregen hebben, voorbeeld van mannen die zichzelf omschrijven als 

echt heteroseksuele mannen, die de voorstelling gezien hebben en daarna durfden toegeven 

dat ze diep ontroerd waren door de mensen die ze op de scène hadden gezien, die kan ik 

ondertussen niet meer tellen, het zijn er nogal wat en dat vond ik de eerste keer dat ik 

daarmee geconfronteerd werd iets heel ontroerends. Dat die durfden zeggen van ‘Amai, 

zo’n schone mensen dat daar op de scène stonden’. Dat is fantastisch, dat ze dat als 

mentaliteit kunnen meedragen in hun dagdagelijkse bestaan en kunnen toepassen op 

andere rare mensen of mensen die er raar uitzien, dan is dat fantastisch. Ik heb ook zelf een 

heel ontroerend moment meegemaakt in Avignon, waar ik gevraagd werd om te gaan 

praten met jonge mensen, die de voorstelling gezien hadden, jonge studenten uit de lycea 

uit de omgeving, die daar om een soort van theaterkamp waren en die gedurende een week 
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heel veel verschillende voorstellingen op het festival konden gaan bekijken en daarna met 

de makers daarvan konden gaan praten. En ik ben naar zo’n meeting geweest met die jonge 

gasten en die zagen er allemaal heftig uit en ik dacht ‘Oeioei, hoe gaan die een voorstelling, 

waar een bende oude mannen de hoofdrol gaan spelen, hoe gaan die dat bekijken?’ Gaan 

die dat niet onnozel vinden of helemaal geen connectie kunnen maken met dat soort 

wereld? Dus ik stond nogal schrap, want ik dacht ik ga hier nog wat over mijn hoofd krijgen. 

Maar het tegendeel is gebeurd, daar en er was een soort van unanimiteit tussen al die jonge 

gasten, die dan konden vertellen dat die voorstelling hen ontzettend ontroerd had en een 

aantal opmerkingen konden geven, die ik toch wel heel essentieel vond, zo van ‘Als je daar 

die oude mensen ziet, dan moet ik er toch voor zorgen dat ik heel goed en intens leef, zelfs 

al sta ik hier maar als 14- of 15-jarige hier’. Zo dat besef van ge moet niet uitstellen tot 

morgen van wat ge vandaag hier kunt doen, dat is één van de boodschappen die ze 

begrepen hebben. En voor hen was die jonge gast in de figuur van Timur ook heel cruciaal 

en ik vond het ook heel verwonderlijk dat zij konden verwoorden waar die jongen voor 

stond. Een aantal van die jonge gastjes en meisjes vertelden dat Timur voor hen ook 

vertegenwoordigde van datgene wat zij zelf ook voelden, zo dat soort van zoeken waar ge 

fysiek, seksueel naar toe wilt gaan: ben ik een man of een vrouw, ben ik homo of ben ik 

hetero, waar wil ik voor kiezen, dat soort van twilight zone, dat herkenden zij en daar 

leefden zij in, allemaal of de meesten van hen toch, heel intens. En voor hen was Timur dan 

een heel belangrijk personage en daar konden ze zich absoluut mee identificeren. Dus als je 

naar de maatschappelijke relevantie van zo’n voorstellingen vraagt, dan kan ik alleen maar 

refereren naar dit soort van concrete voorbeelden van wat het zou kunnen zijn, maar ik kan 

dat zeker niet veralgemenen. 

Kunt u enkele opvallende gelijkenissen en verschillen opnoemen tussen ‘Out of context’ en 

‘Gardenia’? 

Een gelijkenis ligt zeker in de manier waarop ik daaraan gewerkt heb. En dat verwondert 

veel mensen, want de meeste mensen denken dat moet wel helemaal anders werken zijn 

met amateurs van die leeftijd en met die ervaring of geen ervaring dan met professionele 

dansers. Neen, ik denk het proces was min of meer hetzelfde. Het ging in de eerste plaats 

over lange periodes van improvisatie, waarin er via het bevragen van de mensen waarmee 

ik werk, gezocht werd naar relevante thema’s of relevant materiaal dat we zouden kunnen 

gebruiken tijdens de voorstelling. Iets wat ook gelijkaardig is, is dat het materiaal dat in 

beide voorstellingen te zien is, allebei materiaal is dat de mensen zelf hebben gemaakt, als 

het gaat over tekst, verbaal of non-verbaal gedrag, dansen, dan werd in ‘Out of context’, 

zowel als in ‘Gardenia’ het materiaal gemaakt door de mensen die op scène staan, dus dat 

is een andere parallel. Wat dan betreft de inhoud, is er wel een duidelijk verschil natuurlijk. 

Met de dansers van ‘Out of context’ ben ik al lang op zoek naar iets dat te maken heeft met 

het onbenoembare of het onnoemelijke of wat te maken heeft met de diepere emoties, 

waar we het hiervoor over hadden, terwijl dat bij ‘Gardenia’ de concrete aanleiding en het 

concrete thema toch wel te maken heeft met travestie en transseksualiteit en al dat soort 

van genderproblematiek.  

Zijn er soms stukken waarin enkel hedendaagse dans voorkomt of is elke vorm van dans of 

danstheater die jullie brengen automatisch verweven met andere dansstijlen?  
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Ik zou hedendaagse dans willen definiëren als dans die vandaag de dag gemaakt wordt, nu, 

vandaag en dus niet als één of andere stijl, een manier van dansen die ge kunt samenvatten 

in één of andere soort van bewegingen. Dus in die zin is het soort van kitscherig dansen, dat 

in ‘Gardenia’ getoond wordt, voor mij hedendaagse dans, omdat het nu en vandaag 

gemaakt is, door mensen die nu en vandaag leven, geïnspireerd op een thema waarrond we 

werken. En in die zin is ‘Out of context’ en het dansmateriaal dat daartoe ontworpen is, ook 

hedendaagse dans. Dus in die zin en dan geef ik daar mijn eigen definitie aan, is 

hedendaagse dans voor mij alleen maar de omschrijving als dans die vandaag de dag 

gemaakt wordt.  

Je vertelde al dat als jullie dans brengen, dat dit dan meestal ook met theater verweven is 

en met muziek. Zijn er soms ook dansen, waarin er enkel dans voorkomt of is elke vorm van 

dans ook automatisch verweven met de andere kunsten? 

Ik heb, denk ik, nog nooit een voorstelling gemaakt waar het uitgangspunt was, we gaan 

enkel theater maken of we gaan uitsluitend bewegingen maken. Doordat de 

improvisatieperiode, dus de eerste periode van repetities zo open is en waarbij ik ook wel 

aan de dansers concreet toelaat dat ze alle soorten van materiaal binnenbrengen, is dat 

muziek, is dat beweging, is dat een schilderij, is dat opera, zijn dat citaten, bedenkingen en 

noem maar op, wil ik ze natuurlijk niet voor schut zetten, achteraf en zeggen van ‘Het is heel 

tof dat ge dat allemaal binnengebracht hebt, maar we gaan eigenlijk alleen maar 

dansmateriaal gebruiken’. Neen, alles wat op een bepaald moment bruikbaar is om te 

vertellen, datgene wat we willen vertellen, gaan we dan ook gebruiken. En ik wil het daarna 

dan niet meer opdelen in ‘dit is een stukje theater’ of ‘hier wordt er in gesproken’, ‘dat is een 

beetje opera’ of ‘dat is het zanggedeelte van de voorstelling’ of ‘dit zijn de dansfragmenten 

van de voorstelling’. Alles hangt dan uiteindelijk zo intens aan mekaar, dat het één zonder 

het ander niet meer kan bestaan. Dus in die zin wil ik dan zowel voor, tijdens als na het 

maken van de voorstelling geen enkel onderscheid maken in waarde tussen de verschillende 

vormen van expressiemogelijkheden. 

Wat is uw visie over de mogelijkheid van dans om mensen op allerlei manieren met elkaar 

te verbinden? 

Ik constateer dat zowel muziek als dans bijna automatisch mensen met elkaar in verbinding 

brengt. Of dat dat nu gaat via een voorstelling of een concert of het gebeurt spontaan. Als 

er ergens muziek gemaakt wordt, ontstaat er een ambiance, waardoor bijna automatisch 

ook een soort van verbondenheid met de mensen die het op dat moment mee maken of 

doen. Er bestaan daar mooie voorbeelden van. Op youtube zijn deze te vinden. Er zijn 

plekken en onder andere de opera van Madrid heeft dit gedaan of een opera in Barcelona, 

die hebben hun gezelschap laten optreden op openbare markten. Dus er is een markt bezig 

en ergens op die markt begint iemand een stuk uit die opera te zingen en dat wordt dan 

aangevuld door de tweede, de derde stem en dus ook door koorleden, die zich dan op de 

markt tussen de mensen bevinden. Niemand weet dat op voorhand, het gebeurt gewoon. En 

ineens wordt iedereen geconfronteerd door een stuk opera dat gespeeld en gezongen wordt 

door professionelen en iedereen, daarmee bedoel ik de mensen die toevallig op die markt 

rondlopen of kopen of verkopen. Als je die video’s bekijkt, dan krijg ik daar altijd koude 
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rillingen van. Dat is eigenlijk echt ongelofelijk wat voor soort van emotie dat dat teweeg 

brengt op dat moment, tussen al die mensen die dat meemaken. Muziek kan dat, beweging 

kan dat. Er zijn plekken, opnieuw in Spanje, Barcelona denk ik, is er zo op één moment in de 

week, ik denk de vrijdagavond, komen er spontaan mensen naar een bepaalde openbare 

plaats of plein, waar ze dan traditionele of folkloristisch dansen samen dansen. En dat is niet 

georganiseerd, dat gebeurt gewoon, dat is een traditie. En als ik mij niet vergis, gebeurt dit 

hier ook op de vrijdagsmarkt, één keer per week, dat er een volksdansgroep is, die daar 

repeteert en publique en mensen die daar willen aan deelnemen, die kunnen dat doen. Je 

ziet dan elke keer opnieuw hoe dat dit mensen met elkaar verbindt, heel vaak ook gelukkig 

maakt, efkes blij maakt, glimlachen op gezichten tovert. Dus op dat vlak kan dit dus 

gebeuren. Maar of dat in een ruimere context, meer georganiseerd moet gebeuren, het kan, 

maar het hoeft niet. 

Bedankt voor het interview. 

 

 


