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nl  Kunst is niet alleen een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende 

achtergronden, verschillende opleidingen en uit verschillende 

gemeenschappen. Het is ook de terugkeer van het vertellen van verhalen 

in onze levens. Want zonder kunst of verhalen worden we lege omhulsels, 

die niet echt meer weten waarom en waarvoor we leven. 

Ik wil het publiek van December Dance laten ervaren wat ik als kind 

voelde. Ik groeide op in een gezin waar mijn moeder aan de ene kant van 

de huiskamer langspeelplaten van Tom Jones draaide en mijn vader aan 

de andere kant Bollywoodfilms bekeek. Onze hedendaagse realiteit is 

altijd zo’n eclectische mix van smaken. Die huiskamerervaring van toen wil 

ik opnieuw creëren op grotere schaal. 

— Akram Khan, choreograaf en curator December Dance 11

fr  L’art n’est pas seulement un lieu de rencontre pour des gens de 

provenance, de communautés et de formations différentes, c’est aussi le 

retour de la narration d’histoires dans notre existence. Car sans l’art ou 

sans les histoires, nous devenons des coquilles vides qui ne savons plus du 

tout pourquoi et en vue de quoi nous vivons.

Je cherche à faire vivre par le public de December Dance ce que j’ai 

ressenti en tant que gosse. J’ai grandi dans une famille où ma mère 

tournait des disques de Tom Jones d’un côté de notre séjour tandis que 

mon père regardait de l’autre côté des films Bollywood. Notre réalité 

contemporaine revient toujours à un mélange éclectique de goûts. Je veux 

recréer à une échelle plus grande cette expérience de notre salle de séjour 

de jadis.

— Akram Khan, chorégraphe et curateur de December Dance 11

en  Art is more than just a meeting place for people with different training 

and from different backgrounds and communities. It is also the return of 

storytelling. Because without art or stories in our lives, we become empty 

shells, who no longer know why and wherefore we live.

I want to let the December Dance audience experience what I felt as a 

child. I grew up in a family in which my mum played Tom Jones LPs on 

one side of the living room, while my dad watched Bollywood films on the 

other. Our contemporary reality is always such an eclectic mix of tastes. I 

want to recreate that living-room experience, but on a larger scale.

— Akram Khan, choreographer and curator of December Dance 11
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nl  Het jaarlijkse internationale dansfestival December Dance, een 
succesvolle samenwerking tussen het Concertgebouw en Cultuurcentrum 
Brugge, is ondertussen aan zijn lustrumeditie toe. Terwijl het festival in 
de even jaren opgebouwd wordt rond een geografische focus, nodigen 
we in de oneven jaren een prominente choreograaf uit als curator. Na 
Sidi Larbi Cherkaoui (DD07) en Anne Teresa De Keersmaeker (DD09) 
zal ditmaal Akram Khan, zonder twijfel de grootste Britse choreograaf 
van zijn generatie, eigen werk en spin-offs daarvan voorstellen en 
ook andere artiesten uitnodigen. De Belgische premières van DESH, 
zijn nieuwste solo en een coproductie van het Concertgebouw, en 
Confluence, met livemuziek van en door Nitin Sawhney, zijn alvast twee 
hoogtepunten van het festival.
Met zijn Brits-Bengaalse achtergrond ging Akram Khan bij de keuze 
van de voorstellingen binnen DD11 op zoek naar raakvlakken 
tussen west en oost. Het programma biedt een ruim overzicht van 
verschillende klassieke en hedendaagse Indische dansstijlen en -genres, 
elk uitgevoerd door internationaal gerenommeerde grootmeesters 
binnen hun genre. Brugge baadt dus heel eventjes in de Indische 
zon tijdens de koude decembermaand. Laat u verwarmen door de 
kleurrijke, ritmische en fantasievolle wereld van de Kathak, Baratha 
Natyam, Odissi, Kuchipudi, Bollywood … Daarnaast presenteren we 
ook werk van choreografen uit andere landen en windstreken, zoals 
Crystal Pite (Canada), Kaori Ito (Japan), Shang-Chi Sun (Taiwan), 
Gregory Maqoma (Zuid-Afrika) en Sidi Larbi Cherkaoui (België). 
Het programma telt dit jaar negen Belgische premières en acht 
voorstellingen met livemuziek. Verder heeft December Dance ook 
dit jaar een hele resem contextactiviteiten voor u in petto: lezingen, 
inleidingen, workshops, masterclasses, het December Dance Forum, 
films en een heus bollywoodbal for kids!

fr  Collaboration très réussie entre le Concertgebouw et Cultuurcentrum 
Brugge, le December Dance festival a demandé au chorégraphe anglo-
bengali Akram Khan d’être le curateur de sa cinquième édition. Le 
programme prévoit outre des œuvres de chorégraphes de tous les coins 
du monde, des représentations de chorégraphes renommés dans les 
différents styles de danse indienne classique et contemporaine.

en  British-Bengali choreographer Akram Khan is the curator of the 
fifth edition of December Dance, a successful collaboration between 
the Concertgebouw and Cultuurcentrum Bruges. The programme 
features performances by illustrious choreographers of the various 
Indian classical and contemporary dance styles, and also works by 
choreographers from other countries and continents.

DECEMBER 
DANCE 11





nl  Danser en choreograaf Akram Khan (°1974) werd geboren in Londen 
in een Bengaalsee familie. Hij werd zowel geschoold in de klassieke 
Indiase danstraditie van de Kathak als in de westerse hedendaagse 
dans. Al op z’n zevende vatte hij, onder leiding van Sri Pratap Pawar, 
een opleiding in de Kathak aan. Deze dans kent een eeuwenoude 
traditie in het noorden van India en werd gedanst door nomadische 
vertellers die dorp na dorp aandeden om hun verhalen te brengen. 
Als adolescent acteerde hij in Pandit Ravi Shankars The Jungle Book 
en onder regisseur Peter Brook in Mahabharata. Later vervolledigde 
Khan zijn studies hedendaagse dans aan de De Monfort University en 
aan de Northern School of Contemporary Dance. In 1999 werd hij door 
Jonathan Burrows gevraagd om samen een duet te creëren. Een jaar 
later werd de choreograaf uitverkoren als deelnemer aan het X-project, 
het choreografische laboratorium van de dansschool van Anne Teresa 
De Keersmaeker in Brussel. In augustus 2000 richtte Khan zijn eigen 
gezelschap op. Hij werkt samen met artiesten van diverse pluimage: 
actrice Juliette Binoche, plastische kunstenaars Antony Gormley 
en Anish Kapoor, muzikant Nitin Sawhney, choreograaf Sidi Larbi 
Cherkaoui, sterdanseres Sylvie Guillem en vele anderen. In Brugge 
waren eerder al zijn producties kaash (2002), ma (2004), zero degrees 
(2007), bahok (2009) en Vertical Road (2010) te zien.

fr  Akram Khan, danseur et chorégraphe, est né en 1974 à 
Londres d’une famille bengali. Il a été formé aussi bien dans la 
danse traditionnelle indienne classique Kathak que dans la danse 
contemporaine occidentale. Il collabore avec des artistes très divers 
comme Juliette Binoche, les plasticiens Antony Gormley et Anish 
Kapoor, le musicien Nitin Sawhney, le chorégraphe Sidi Larbi 
Cherkaoui ou encore la danseuse étoile Sylvie Guillem. Le public 
brugeois a déjà eu l’occasion de voir ses productions kaash (2002), ma 
(2004), zero degrees (2007), bahok (2009) et Vertical Road (2010).

en  Dancer-choreographer Akram Khan (°1974) was born into a Bengali 
family in London. He is trained in both the classical Indian Kathak 
dance tradition and in Western contemporary dance. Khan collaborates 
with a wide variety of other artists: actress Juliette Binoche, visual 
artists Antony Gormley and Anish Kapoor, musician Nitin Sawhney, 
choreographer Sidi Larbi Cherkaoui and star ballerina Sylvie Guillem, 
to name but a few. He is a popular visitor to Bruges. His productions 
kaash (2002), ma (2004), zero degrees (2007), bahok (2009) and 
Vertical Road (2010) were performed in Bruges to great acclaim.

BiogRAfiE
AKRAM KHAN
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CoNCERtgEBoUW

CoNCERtZAAL x 20.00 

19.15 Inleiding door Sarah 

Vankersschaever

€ 30 25 20 14

Combireeks DD 

Akram Khan artistieke leiding, 

choreografie en dans

Tim Yip scenografie, kostuums en video

Jocelyn Pook muziek

Michael Hulls lichtontwerp

Karthika Nair, Akram Khan concept 

Karthika Nair, Akram Khan, Polar 

Bear tekst

Ruth Little dramaturgie

Zoe Nathenson acteercoach

Nick Hillel/Yeast Culture video-

animatie

Akram Khan, Damien Jalet concept 

sequentie met geschilderde hoofden

Leesa Gazi vertaler Bengali

Farooq Chaudhry producent

productie: Akram Khan Company

coproductie: Concertgebouw 

Brugge, MC2 Grenoble, Sadler’s 

Wells (London), Grand Théâtre 

de Luxembourg & Curve Theatre 

(Leicester) 

met de steun van Bangladesh High 

Commission (London) 

met dank aan de volgende artiesten voor hun 
bijdrage: Sue Buckmaster, Renee Castle, Sidi 
Larbi Cherkaoui, Leesa Gazi, Sreya Andrisha 
Gazi, Daniel Hart, Chris Janschke, Labik 
Kamal, Samuel Lefeuvre, Urmee Mazher, 
Nicola Monaco, Andrei Nazarenko, Bhasker 
Patel, Sebastien Ramirez, RootlessRoot (Linda 
Kapetanea & Jozef Frucek) en Shantala 
Shivalingappa

Akram Khan is als artiest verbonden aan MC2 
Grenoble en Sadler’s Wells (London)

gesponsord door COLAS

met bijzondere dank aan Michel Orier, Paul 
Kerryson, Alistair Spalding, Béatrice Abeille 
Robin, Mr & Mrs Khan, Raihana Ahmad, 
Shahidul Alam, Eeshita Azad, British Council 
Bangladesh, Ruby Ghuznavi (textile curator), 
Irene Lu, Tareque Masood, Ramendu Majumdar 
(ITI), Susan Mearns (ActionAid) en NariMaitree

belgIscHe premIère
coproDuctIe concertgebouw
brugge

9

nl  ‘Ik ben gefascineerd door water in aarde. Het is de kern van hoe 
ik denk en beweeg: vloeibaarheid in vorm. En Bangladesh heeft een 
overvloed aan water en aarde. Voor de bevolking is het zowel haar bron 
van leven als haar aanleiding tot strijd’, aldus Akram Khan. 
DESH is danstheater met een unieke invalshoek. Khan portretteert 
in deze solo het leven in zijn thuisland Bangladesh. Hij zet lichaam 
en stem in om een reeks bekende personages uit het dagelijkse leven 
van zijn land op te voeren. Een deel van de tekst is in het Bengali, zijn 
moedertaal. Het scènebeeld is van de Chinese ontwerper Tim Yip, die 
een Oscar won voor zijn scenografie in de film Crouching Tiger, Hidden 
Dragon. Voor DESH creëerde Yip een omgeving die de chaos maar ook 
de hoop symboliseert in een van de meest kwetsbare en poëtische landen 
ter wereld. Jocelyn Pook, componiste van onder meer de soundtrack 
van Stanley Kubricks Eyes Wide Shut, arrangeert de muziek voor deze 
voorstelling.

fr  Dans ce solo, Akram Khan décrit la vie dans son pays d’origine, le 
Bangladesh, faisant appel à son corps et sa voix pour mettre en scène 
quelques figures connues de la vie quotidienne dans son pays. La 
scénographie est du styliste chinois Tim Yip qui a remporté un Oscar 
pour son travail dans le film Crouching Tiger, Hidden Dragon.

en  In this solo work Akram Khan describes life in his homeland 
Bangladesh. Using both body and voice, he portrays a series of familiar 
characters from everyday Bangladeshi life. Scenic design is in the hands 
of the Chinese master Tim Yip, who was awarded an Oscar for his 
scenography in the film Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Desh betekent letterlijk ‘land’. Het is de terugkeer 

naar mijn wortels in Bangladesh. Ik verken mijn 

roots door verschillende personages en verhalen 

te belichamen, net zoals ik in de Kathak doe. Het 

is ook mijn eerste avondvullende, hedendaagse 

danssolo. Met deze voorstelling keer ik terug naar 

mijn eigen lichaam en kan ik mijn eigen fysiek ten 

volle benutten en onderzoeken. 

— Akram Khan
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Double bill: 
Khoo & sinha
Dancing my Shiva / 
Mavin Khoo 
& O.S. Arun
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MaZ x 20.00 

19.15 Inleiding door Jetty Roels

€ 15 (inclusief ticket voor Kathak van 

Sanjukta Sinha, aansluitend op deze 

voorstelling)  

Combireeks DD 

Mavin Khoo choreografie en dans

O.S. Arun zang

Pushkala Gopal nattuvangam-cimbalen

Bhavani Shankar mridangam-trommel

Atul Kamar fluit

belgIscHe premIère

Dans met lIvemuzIeK

11

nl  Mavin Khoo danst deze solo ter ere van Shiva, die deel uitmaakt van 
de goddelijke drievuldigheid uit het hindoeïsme. Shiva kan verschillende 
gedaantes aannemen: de seksuele, de ascetische en de verdorvene. 
Khoo roept de godheid aan om haar verschillende hoedanigheden te 
verenigen in de liefde. Emoties, rituelen en erotische spanning kleuren 
zijn bewegingstaal. Mavin Khoo brengt een keur aan uitvoerders mee 
uit de klassieke Indische muziek. We horen de melodieuze stem van O.S. 
Arun, telg uit een gerespecteerd geslacht van muzikanten. En verder 
is er Bhavani Shankar op de mridangam-trommel, Pushkala Gopal op 
de nattuvangam-cimbalen en Atul Kamar op fluit. Mavin Khoo werd 
geboren in Maleisië en is opgeleid in ballet, moderne dans en Bharata 
Natyam. In deze klassieke Indische discipline geldt hij als een van de 
beste mannelijke solodansers. Hij woont en werkt in Londen.

fr  Natif de Malaisie, Mavin Khoo a été formé au ballet, la danse 
moderne et le Bharata Natyam, discipline indienne classique dans 
laquelle il passe pour un des meilleurs danseurs solistes masculins. Pour 
ce solo en l’honneur de Shiva, il se fait accompagner par une élite de 
musiciens de la musique classique indienne.

en  Mavin Khoo was born in Malaysia and is trained in ballet, modern 
dance and Bharata Natyam. He is one of the best male solo dancers of 
this Indian classical dance. For this solo work in honour of Shiva, he is 
accompanied by the flower of Indian classical music performers.

Het allereerste duet dat ik ooit creëerde, vóór de 

oprichting van mijn gezelschap, was met Mavin 

Khoo. Hij was het die me zei: ‘Thuis is waar je jezelf 

vindt, al leef je in een vreemd land.’ We kenden 

een gelijkaardig parcours. We voelden ons allebei 

niet op onze plaats en gebruikten dit gevoel om 

onze identiteit als kunstenaar te voeden. 

— Akram Khan
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Double bill: 
Khoo & sinha
Kathak / 
Sanjukta Sinha
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MaZ x Aansluitend op Dancing my 

Shiva om 20.00

Smt.Kumudini Lakhia choreografie

Sanjukta Sinha dans

belgIscHe premIère

Dans met lIvemuzIeK

13

nl  De Kathak is een klassieke dansstijl uit het noorden van India. De 
oorsprong ligt in de gebaren en mimiek waarmee de Kathaks, een 
nomadisch bardenvolk, hun verhalen kracht bijzetten. In de eigentijdse 
Kathak gaat virtuoos, ritmisch voetenwerk de dialoog aan met al even 
virtuoze percussie. Uiterst snelle pirouettereeksen eindigen in beeldende 
poses. De Indische danseres Sanjukta Sinha baseert haar soloprojecten 
op een nieuw vocabularium in de Kathak. Ze breidt de klassieke 
vloerpatronen van het voetenwerk uit met sensueel bewegingsmateriaal. 
Het expressieve verhalend realisme van de Kathak krijgt bij haar een 
abstractere invulling. Een zanger en drie muzikanten begeleiden haar 
op tabla (trommel), sarangi (een ‘honderdkleurig’ snaarinstrument) en 
sarod (een Indische luit) tijdens deze beklijvende voorstelling.

fr  La danseuse indienne Sanjukta Sinha fonde ses projets en solo sur 
un nouveau vocabulaire dans le Kathak, un style de danse du nord de 
l’Inde où un jeu de pieds rythmique et virtuose entre en dialogue avec 
des percussions tout aussi virtuoses. Le réalisme narratif expressif du 
Kathak prend au cours de ce spectacle attachant avec des musiciens sur 
scène, des formes plus abstraites.

en  The Indian dancer Sanjukta Sinha bases her solo projects on a 
new vocabulary of Kathak, a classical dance style from northern 
India. Rhythmic footwork enters into a dialogue with equally virtuoso 
percussion. During her unforgettable performance to live music, she 
brings a more abstract interpretation to Kathak’s expressive, narrative 
realism.

Sanjukta Sinha is een uitzonderlijk getalenteerde 

Kathak-danseres die ik al vele jaren volg. Ik vond 

het belangrijk om voor dit festival niet alleen de 

oudere, vaste waarden van de klassieke, Indiase 

dans uit te nodigen, maar ook dansers van mijn 

eigen generatie. 

— Akram Khan
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Dark matters
Crystal Pite – Kidd Pivot 
Frankfurt RM
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StADSSCHoUWBURg x 20.00 

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 15 12 9

Combireeks DD 

Crystal Pite choreografie en creatie

Eric Beauchesne, Peter Chu, 

Sandra Marín Garcia, Yannick

Matthon, Jiří Pokorný, Cindy Salgado, 

Jermaine Maurice Spivey dans

Owen Belton muziek

Robert Sondergaard lichtontwerp

Jay Gower Taylor scenografie

Robert Lewis poppen

Linda Chow kostuums

Christopher Gaze stem

met uittreksels uit Voltaires Poème sur 

le Désastre de Lisbonne

coproductie: Dance Victoria, National 

Arts Centre (Ottawa) en L’Agora de la 

danse (Montréal)

met de steun van Arts Partners in 

Creative Development

belgIscHe premIère

15

nl  De Canadese Crystal Pite wist zich de afgelopen jaren met haar 
gezelschap Kidd Pivot te ontwikkelen tot een interessante nieuwe 
‘stem’ in de hedendaagse danswereld. De titel van haar werk Dark 
Matters refereert zowel aan de zwarte gaten uit de astrofysica als aan 
de menselijke drang om de ondoorgrondelijke krachten in de kosmos 
te verkennen. De voorstelling begint als een sinistere fabel waarin 
een artiest een pop creëert, met noodlottige gevolgen. Vervolgens 
culmineert deze verbluffende kruising tussen poppenspel en dans in een 
hedendaags ballet onder spanning. Het poppenspel doet denken aan 
het Japanese Kabuki-theater. Uit Pites choreografische taal – scherp en 
adembenemend vloeiend – blijkt de invloed van jaren danservaring bij 
William Forsythes Ballet Frankfurt. Maar Pite kruidt haar danstaal met 
haar eigen humor, intelligentie en intensiteit.

fr  Dark Matters de la danseuse et chorégraphe canadienne Crystal Pite 
et de sa compagnie Kidd Pivot est un croisement époustouflant entre 
le théâtre de marionnettes et la danse. La représentation commence 
comme une fable sinistre dans laquelle un artiste crée une poupée, 
entraînant des conséquences désastreuses pour culminer ensuite en un 
ballet contemporain sous tension.

en  Dark Matters, of Canadian dancer / choreographer Crystal Pite and 
her company is a stunning theatrical hybrid of puppetry and dance. 
Opening as a sinister fable in which an artist creates a puppet with 
fateful results, it culminates in an electrifying contemporary ballet.

Ik ontmoette Crystal Pite voor het eerst toen 

ze een van onze voorstellingen bijwoonde in 

Montréal. Ik was onmiddellijk gefascineerd door 

haar extreme openheid en generositeit. De 

meeste kunstenaars beschermen zichzelf bij een 

eerste ontmoeting, maar Crystal heeft helemaal 

geen muren rond zich gebouwd. Rond haar werk 

evenmin en ik vind wat ze doet uitermate relevant 

omdat ze voortdurend nieuwe invalshoeken 

onderzoekt en ontdekt. 

— Akram Khan
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CoNCERtgEBoUW x 14.00 

€ 5 of gratis met een ticket 

December Dance 11 (geen korting,  

behalve met Discoverypas) 

Vooraf inschrijven via 

www.concertgebouw.be/context  

of +32 70 22 33 02

14.00 

DOCUMENTAIRES

zie p. 19

16.00 

INTERVIEW 

MET AKRAM KHAN 

& GUESTS

door Guy Cools

17

nl  Net als bij de vorige edities biedt December Dance Forum u de 
mogelijkheid om de individuele voorstellingen van December Dance 
in een breder kader te zien en een blik te werpen op de creatieve 
keuken die er aan de basis van ligt. Tijdens het Forum praten we 
met Akram Khan en een aantal van zijn creatieve medewerkers. We 
proberen de Indische dans en muziektraditie te duiden met uitstapjes 
naar de literatuur en de wiskunde. Onderwerpen die zeker aan bod 
zullen komen zijn de relatie tussen traditionele en hedendaagse 
uitdrukkingsvormen, de ‘verwarring’ van het interculturele lichaam, 
de bijzondere wiskundige en ritmische kennis van de Indiase dans en 
muziek … 
December Dance Forum wordt samengesteld en gemodereerd door de 
Vlaamse dansdramaturg Guy Cools die Akram Khan begeleidde in 
onder meer zero degrees, bahok en Sacred Monsters. Tijdens het forum 
presenteren we eveneens twee documentaires van Gilles Delmas (zie  
p. 19) over het werk van Akram Khan. Aanvullingen op het programma 
en gedetailleerde info over het forum worden meegedeeld op  
www.decemberdance.be.

fr  Le dramaturge de danse Guy Cools s’entretient avec Akram Khan et 
quelques-uns de ses collaborateurs artistiques. Il sera inévitablement 
question du lien entre les formes d’expression traditionnelles 
et contemporaines, de la ‘confusion’ du corps interculturel, des 
connaissances mathématiques et rythmiques particulières de la danse et 
la musique indienne.

en  Dance dramaturge Guy Cools talks with Akram Khan and some 
of his creative partners. Aspects that will definitely be addressed are 
the link between traditional and contemporary forms of expression, 
the ‘confusion’ of the intercultural body, and the mathematical and 
rhythmical knowledge intrinsic to Indian dance and music.

Gilles Delmas filmt op zo’n manier dat alle muren 

die je ter bescherming rond jezelf optrekt, 

afbreken. Zijn camera komt zo dichtbij, ook 

wanneer ik beweeg, dat ik zijn adem op mijn huid 

voel. Hij is een erg moedige filmmaker en een 

bijzondere getuige van mijn werk. 

— Akram Khan
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CoNCERtgEBoUW x 14.00 

onderdeel van December Dance 

Forum (zie p. 17)

The Six Seasons 

(2011, Belgische première)

Gilles Delmas regie

Marc Boyer productie, montage

Lardux Films productie

Akram Khan choreografie, performance

Letters on the bridge (2007)

Gilles Delmas regie

Marc Boyer montage

Lardux Films productie

Akram Khan choreografie

Nitin Sawhney muziek

19

nl  Met shots van het dagelijkse leven en synthesebeelden van 
Bangladesh weet regisseur Gilles Delmas in The Six Seasons het 
creatieproces van Akram Khans jongste solovoorstelling DESH op 
poëtische wijze te schetsen. Hij zoekt naar parallellen tussen de migrant/
danser Akram Khan en de geopolitieke vragen die onomkeerbaar rijzen 
in een van de dichtst bevolkte landen van de wereld: Bangladesh.

In Letters on the bridge onderzoekt regisseur Gilles Delmas het 
creatieproces van bahok, een samenwerking tussen Akram Khan 
Company en het Nationaal Ballet van China. In hun relatie met elkaar 
leggen ballet- en hedendaagse dansers hun diepste en meest intieme 
kant bloot. Dans is voor hen de belichaming van het gevoel thuis te 
horen in een geglobaliseerde wereld.

fr  A l‘aide d’instantanés et d’images de synthèse, le metteur en scène 
Gilles Delmas parvient à évoquer de façon poétique dans The Six 
Seasons le processus de création de la dernière représentation solo 
d’Akram Khan, DESH. Dans Letters on the bridge, Gilles Delmas 
explore comment est né le spectacle bahok, une collaboration entre 
l’Akram Khan Company et le Ballet national de Chine.

en  In The Six Seasons director Gilles Delmas blends evocative, everyday 
scenes with reflections on Bangladeshi life to present a poetic sketch of 
the creation of Akram Khan’s latest solo performance DESH. In Letters 
on the bridge Delmas follows the creation of bahok, a collaboration 
between the Akram Khan Company and the National Ballet of China. 
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MaZ x 20.00 

19.15 Inleiding

€ 12

Combireeks DD 

Kaori Ito choreografie, dans en 

scenografie

Christophe Grelié lichtontwerp

Bureau FormART uitvoerend 

producent

ART HAPPENS distributie

coproductie: Le Merlan (scène 

nationale de Marseille), Red Brick 

House (Japan), Atelier de Paris - 

Carolyn Carlson

met de steun van la Ménagerie de Verre 

in het kader van Studiolab

Carbon Monoxide (film, 6 min.)

Kaori Ito choreografie

Kaori Ito, Jeffrey Cramrine dans

Regina Spektor muziek

Piotr Redlinski video

The Sea is calm (film, 6 min.)

Kaori Ito choreografie

Kaori Ito, Zaratiana 

Randrianantenaina dans

James Thierrée muziek

belgIscHe premIère
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nl  De Japanse Kaori Ito is zowel danseres, choreografe en beeldend 
kunstenares als regisseuse van dansfilms. In haar werk verweeft ze 
herinnering, vergetelheid, spiritualiteit, manga, shintoïsme en fantasie. 
Solos betekent voor Ito een verdieping van haar danstaal. Tijdens 
de voorstelling gaat ze in haar eentje op zoek naar de identiteit van 
vier vrouwen. Tegelijk bevraagt ze vooral zichzelf als vrouwelijke 
choreografe en performer. Zo zuigt ze de toeschouwer mee in een wereld 
van kwetsbare intimiteit. Ito volgde een balletopleiding in Tokyo en 
studeerde moderne en hedendaagse dans in de Verenigde Staten. Haar 
filmwerk werd vertoond in Centre Pompidou in Parijs. In Vlaanderen 
danste ze in de opera House of the Sleeping Beauties van Kris Defoort, 
Guy Cassiers en Sidi Larbi Cherkaoui en recenter nog in Out of Context 
van Alain Platel.

fr  Dans Solos, la danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito part 
en quête de l’identité de quatre femmes. Son œuvre est un tissu 
de souvenirs, d’oubli, de spiritualité, de manga, de shintoïsme et 
d’imagination. On la connaît déjà par ses prestations dans House of the 
Sleeping Beauties (Kris Defoort, Guy Cassiers et Sidi Larbi Cherkaoui) 
et Out of Context (Alain Platel).

en  In Solos Japanese dancer and choreographer Kaori Ito sets off in 
search of the identities of four women. In her work she intertwines 
memory, forgetfulness, spirituality, manga, Shintoism and fantasy. She 
has previously been seen in Flanders in House of the Sleeping Beauties, 
by Kris Defoort, Guy Cassiers and Sidi Larbi Cherkaoui, and in Out of 
Context, by Alain Platel.

Kaori Ito reflecteert en belichaamt voor mij de 

bijzondere energie van Tokyo. De ‘hyper’-snelheid 

en ‘hyper’-energie, die ze ook in haar werk tot 

uiting brengt, herinnert me aan mijn ervaringen 

met de hedendaagse Japanse cultuur. Ze leeft 

aan 140 km per uur. En tegelijkertijd heeft ze dat 

bijzondere aura, dat ik in elke performer zoek. 

— Akram Khan
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pIna
Wim Wenders
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CoNCERtgEBoUW

CoNCERtZAAL x 20.00 

€ 6 (geen korting, behalve met 

Discoverypas) 

Wim Wenders regie

Pina Bausch choreografie

Ensemble Tanztheater Wuppertal 

Pina Bausch cast en dans

Gian-Piero Ringel producent

Claudie Ossard, Chris Bolzli 

coproducent

productie: Neue Road Movies (Berlin)

coproductie: Eurowide (Paris)

in samenwerking met Tanztheater 

Wuppertal Pina Bausch, ZDF, ZDF 

theaterkanal & ARTE

23

nl  PINA is een film opgedragen aan Pina Bausch. Deze langspeelfilm 
met het dansensemble van het Tanztheater Wupperthal Pina Bausch, 
schetst een treffend portret van de inspirerende en onnavolgbare kunst 
van de grote Duitse choreografe die in de zomer van 2009 overleed. 
De prent neemt de kijker mee op een sensuele, visueel verbluffende 
ontdekkingsreis naar het podium van het legendarische ensemble en 
vergezelt de dansers tot buiten het theater, in de stad en het omringende 
industriële landschap van Wupperthal. Filmregisseur Wim Wenders 
(Paris Texas, Der Himmel über Berlin, Buena Vista Social Club) zag 
in 1985 voor het eerst een stuk van Pina Bausch, Café Müller, en was 
meteen onder de indruk. Hun eerste ontmoeting evolueerde al snel 
naar een langdurige vriendschap, die uiteindelijk tot het idee van een 
gemeenschappelijk filmproject leidde. In 2008 begonnen Wenders en 
Bausch met de realisatie van hun droom. De film bevat fragmenten uit 
Café Müller, Le Sacre du Printemps, Vollmond en Kontakthof.

fr  PINA est un film dédié à Pina Bausch. Ce film de danse du cinéaste 
Wim Wenders évoque un portrait émouvant de l’art inspirateur et 
inimitable de la grande chorégraphe allemande décédée en juin 
2009. Ce film emmène le spectateur dans une expédition sensuelle et 
visuellement époustouflante vers l’univers de Pina Bausch.

en  PINA is a remarkable and moving dance film, directed by Wim 
Wenders. It paints a portrait of the inspiring and matchless art of Pina 
Bausch, the great German choreographer, who died in the summer of 
2009, and it takes the viewer on a sensual, visually stunning exploration 
of Bausch’s universe.

Zowel Wim Wenders als Pina Bausch zijn grote 

verhalenvertellers. Ik vind hun dialoog fascinerend, 

zelfs al is die postuum. Ik ben altijd een grote fan 

geweest van Wenders, vooral van Der Himmel 

über Berlin. En Pina heeft zo’n een belangrijke rol 

gespeeld in de geschiedenis van de hedendaagse 

dans, maar ook in mijn eigen carrière. De eerste 

hedendaagse dansvoorstellingen die ik zag waren 

haar Sacre du Printemps en Café Müller en die 

hebben me verplicht om mijn eigen parcours als 

kunstenaar in vraag te stellen. 

— Akram Khan



di x mar x tue

06.12.2011  

vistaar
Madhavi & Arushi Mudgal



CoNCERtgEBoUW

CoNCERtZAAL x 20.00 

19.15 Inleiding door Maya Sapera

€ 20

Combireeks DD 

Madhavi Mudgal concept, choreografie 

en kostuums

Madhup Mudgal muzikale compositie

Madhavi Mudgal, Arushi Mudgal en 

dansers uit de Academie Gandharva

Mahavidyalaya (New Delhi) dans

Muzikanten uit de Academie 

Gandharva Mahavidyalaya 

(New Delhi) zang, tampura, fluit, 

sitar, pakhavaj

Gautam Bhattacharya lichtontwerp

tourproductie: Per Diem & Co

Ganga Stavan (groepswerk)

Pallavi (solo door Arushi Mudgal)

Yahi Madhava (solo door Madhavi 

Mudgal)

Krishna Raas (groepswerk)

Vistaar (groepswerk)

Dans met lIvemuzIeK
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nl  Madhavi Mudgal, een leerling van de legendarische goeroe 
Kelucharan Mohapatra, is al jarenlang de bekendste vertolker van de 
Odissi, een klassieke dans uit Orissa (ten zuidwesten van Calcutta). 
Ze werd in New Delhi geboren uit een familie van muzikanten – haar 
vader richtte in 1939 een instituut voor muziek en dans op, het 
‘Gandharva Mahavidyalaya’ – en treedt al op sinds haar vierde. Ze werd 
aanvankelijk opgeleid in andere dansstijlen zoals de Bharata Natyam 
(uit Madras) en de Kathak (uit Noord-India), maar koos uiteindelijk 
definitief voor de Odissi. Op uitdrukkelijke vraag van Akram Khan 
zet Madhavi in dit programma haar nicht Arushi Mudgal extra in de 
schijnwerpers. Vijf muzikanten onder leiding van Madhup Mudgal, 
zanger en broer van Madhavi, begeleiden de subtiele bewegingen en 
danstaal van Madhavi, Arushi en vijf andere dansers uit de Academie 
Gandharva Mahavidyalaya. Een duizendjarige traditie wordt nieuw 
leven ingeblazen.

fr  Madhavi Mudgal est l’interprète la plus célèbre de l’Odissi, une danse 
classique indienne. Mais c’est sa nièce Arushi Mudgal qui occupe ici une 
place centrale à la demande explicite d’Akram Khan. Sous la direction 
de son frère, le chanteur Madhup Mudgal, cinq musiciens accompagnent 
les mouvements subtils et le langage chorégraphique de Madhavi, 
d’Arushi et des cinq autres danseurs de l’Académie Gandharva 
Mahavidyalaya.

en  Madhavi Mudgal is the most famous performer of Odissi, a classical 
dance style from India. At the express request of Akram Khan, 
Madhavi’s niece Arushi will be playing a central role in this programme. 
Five musicians, led by the singer Madhup Mudgal (Madhavi’s 
brother), will be accompanying the subtle movements and dance 
language of Madhavi, Arushi and five other dancers from Gandharva 
Mahavidyalaya.

Het bijzondere aan de optredens van Madhavi 

Mudgal en haar nicht Arushi, is dat ze er echt 

in slagen een ontmoetingsplek te creëren voor 

verschillende culturen, verschillende kleuren en 

met mensen van verschillende achtergronden. 

Allemaal beoefenen ze dezelfde oude en delicate 

kunstvorm: Odissi. 

— Akram Khan



wo x mer x wed

07.12.2011  

Double bill: 
govind & 
mangaldas
Bharata Natyam / 
Priyadarsini 
Govind



StADSSCHoUWBURg x 20.00 

19.15 Inleiding door Maya Sapera

€ 15 12 9 (inclusief ticket voor 

Immersed van Aditi Mangaldas 

aansluitend op deze voorstelling)

Combireeks DD 

Priyadarsini Govind  

choreografie en dans

met muziek van onder meer 

Dhandayudhapani Pillai, Rajkumar 

Bharathi, Patnam Subramania Iyer, 

Shri. BalamuraliKrishna

belgIscHe premIère

Dans met lIvemuzIeK
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nl  Bharata Natyam is de oudste Indische dansvorm. Priyadarsini 
Govind leerde deze stijl van de beste Indische goeroes. Sinds haar 
arangetram (of debuut als Bharata Natyam-danseres) trad ze op 
in alle grote cultuurhuizen ter wereld. Enkele jaren geleden nodigde 
conceptueel choreograaf Jérôme Bel haar uit om mee te werken aan 
zijn reeks portretten over dansperformers. Na hun voorstellingen in 
India kwamen toeschouwers backstage letterlijk aan haar voeten liggen. 
Haar elegante bewegingen zijn dan ook een streling voor het oog. 
Govind houdt de traditionele stijl in ere, maar weet haast ongemerkt de 
grenzen ervan open te breken. U mag zich verwachten aan een avond 
pure Indische schoonheid van een ongekende emotionele diepte en 
virtuositeit.

fr  Le Bharata Natyam est la forme de danse la plus ancienne en Inde 
et tout en respectant le style traditionnel, Priyadarsini Govind parvient 
cependant à en ouvrir imperceptiblement les frontières. La grâce de ses 
mouvements est un véritable délice visuel. On peut donc s’attendre à 
une soirée de pure beauté indienne, d’une virtuosité et d’une profondeur 
émotionnelle inouïes.

en  Bharata Natyam is the oldest Indian dance form. Priyadarsini 
Govind maintains this traditional style, but almost imperceptibly 
extends its borders. Her elegant movements are a joy to behold. You can 
expect an evening of pure Indian beauty, of unprecedented emotional 
depth and virtuosity.

Toen ik Priyadarsini Govind voor het eerst naast de 

scène ontmoette, herkende ik haar niet. Ik dacht 

dat ze een vriendin van de ster was in plaats van 

de ster zelf. Het was een schok, want op scène 

vond er een volledige transformatie plaats. Het 

was een van de eerste keren dat ik besefte dat 

we allemaal meervoudige identiteiten hebben, 

afhankelijk van de plek waar we ons bevinden en 

de manier waarop we ernaar kijken. 

— Akram Khan
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07.12.2011  

Double bill: 
govind & 
mangaldas
Immersed / 
Aditi 
Mangaldas
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StADSSCHoUWBURg  

Aansluitend op Bharata Natyam

om 20.00

Aditi Mangaldas 

concept, choreografie en dans

Shubha Mudgal & Aneesh Pradhan 

vocale compositie

belgIscHe premIère

Dans met lIvemuzIeK
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nl  Samen met haar gezelschap slaat de Indische choreografe Aditi 
Mangaldas een brug tussen het klassieke Kathak-repertoire en de 
hedendaagse danstaal. In Immersed dompelt ze zich onder in de figuur 
van Krishna. Voor Mangaldas betekent Krishna de eeuwig vloeiende 
rivier, het onblusbare vuur, het leven zelf. Zanger Shubha Mudgal 
en percussionist Aneesh Pradhan begeleiden de solo live. Kundmini 
Lakhia, Kathak-goeroe en choreograaf, omschrijft haar als volgt: 
‘Voor zover ik me herinner was Aditi nooit tevreden met alleen maar 
danstechniek of -beweging. Ze wilde op onderzoek naar de ruimte rond 
haar, naar energie als drijvende kracht, naar ontelbare kaleidoscopische 
patronen, kleuren, stemmingen, naar ongeveer alles. Ze was altijd bezig 
met de ruimere beelden buiten haar eigen kleine, kwetsbare zelf.’

fr  Avec sa compagnie, la chorégraphe indienne Aditi Mangaldas 
établit des liens entre le répertoire classique du Kathak et le langage 
chorégraphique contemporain. Dans Immersed, elle s’immerge dans 
la figure de Krishna, accompagnée sur scène par le chanteur Shubha 
Mudgal et le percussionniste Aneesh Pradhan.

en  Indian choreographer Aditi Mangaldas and her company bridge the 
gap between the classical Kathak repertoire and contemporary dance. In 
Immersed she steeps herself in Krishna. This solo work is accompanied 
live by singer Shubha Mudgal and percussionist Aneesh Pradhan.

Een bekend citaat van Aditi Mangaldas, heeft me 

ontzettend geïnspireerd als kunstenaar. ‘Laat niet 

je hersenen, maar de beweging voor je denken.’  

Ik kon me daar onmiddellijk in vinden en probeer 

dit ook toe te passen in mijn eigen werk. 

— Akram Khan



do x jeu x thu

08.12.2011  

play
Sidi Larbi Cherkaoui 
& Shantala 
Shivalingappa
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CoNCERtgEBoUW

CoNCERtZAAL x 20.00 

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 30 25 20 14

Combireeks DD 

Sidi Larbi Cherkaoui, Shantala 

Shivalingappa choreografie en dans

Patrizia Bovi zang, harp

Gabriele Miracle darbuka, santour, 

bendir, riqq

Olga Wojciechowska viool

Tsubasa Hori kodo-drums

Jon Filip Fahlstrom assistent 

choreografie

Arthur Nauzyciel artistiek advies

Adam Carrée lichtontwerp

Filip Peeters decorontwerp, pop

Paul Van Caudenberg video

Lieve Meeussen kostuums

productie: Eastman vzw

coproductie: deSingel (Antwerpen), 

Sadler’s Wells (London), 

Theaterfestival Boulevard 

(‘s-Hertogenbosch), Fondazione 

Musica per Roma, Ludwigsburger 

Schlossfestspiele, Arts 276 – Automne 

en Normandie & Philadelphia Live Arts 

Festival

Dans met lIvemuzIeK
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nl  Spelen is een manier om de realiteit te veranderen, om in een 
rol te kruipen, een masker op te zetten. Om je alter ego te worden. 
Je kinderjaren terug te vinden. Play is een ontmoeting tussen twee 
dansers die ware of fictieve verhalen over liefde en scheiding vertellen. 
Choreograaf en danser Sidi Larbi Cherkaoui werkt voor het eerst samen 
met danseres Shantala Shivalingappa, specialiste in de traditionele 
Zuidoost-Indische dans Kuchipudi en sterdanseres in verschillende 
producties van Pina Bausch. Ze spelen in deze nieuwe creatie het theater 
van verlangen en dood en laten, met hun liederen, hun onzichtbare 
werelden dansen. Ze worden begeleid door Patrizia Bovi en Gabriele 
Miracle, expertes in oude muziek met wie Sidi Larbi Cherkaoui ook 
voor Myth samenwerkte. Play ontstond onder impuls van Pina Bausch  
– die de twee dansers samenbracht – en de voorstelling werd dan ook 
aan haar opgedragen.

fr  Play est une rencontre entre deux danseurs qui racontent des 
histoires vraies ou inventées sur l’amour et la séparation, sur des jeux de 
séduction et d’échecs. Sidi Larbi Cherkaoui et Shantala Shivalingappa, 
spécialiste de la danse traditionnelle du sud-est de l’Inde, le Kuchipudi, 
et danseuse étoile de productions de Pina Bausch, sont accompagnés de 
Patrizia Bovi et de Gabriele Miracle, expertes en musique ancienne.

en  Play is a meeting of two dancers, who tell both true and fictitious 
stories of love and loss, and of seduction and strategy. Sidi Larbi 
Cherkaoui and Shantala Shivalingappa – a specialist in the traditional 
Southeast-Indian Kuchipudi dance style, who has starred in several Pina 
Bausch productions – are accompanied by early music experts Patrizia 
Bovi and Gabriele Miracle.

Sidi Larbi Cherkaoui illustreert mijn belangrijkste 

verwantschap met dit duet omwille van onze 

geprivilegieerde, intieme vriendschap. Van hem 

leerde ik dat een op zichzelf gerichte passie niet 

volstaat voor een kunstenaar, maar dat echte 

vernieuwing altijd ontstaat vanuit een collectief 

proces waarin je de ander omhelst. Zowel zero 

degrees als Play zijn uit zo’n omhelzing ontstaan. 

— Akram Khan



B
ea

ut
ifu

l M
e

vr x ven x fri

09.12.2011  

eXIt/eXIst
Gregory Maqoma



MaZ x 20.00 

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 12

Combireeks DD 

Gregory Maqoma choreografie en dans

Bonginkosi Zulu, Bubele Mgele, 

Linda Thobela, Happy Motha zang

Simphiwe Dana muzikale compositie 

en arrangementen

productie: Vuyani Dance Theatre

coproductie: KVS (Brussel)

belgIscHe premIère

Dans met lIvemuzIeK
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nl  De Zuid-Afrikaan Gregory Maqoma heeft een bijzondere band 
met België door zijn opleiding aan P.A.R.T.S. Zijn gezelschap Vuyani 
Dance Theatre brengt een dynamische mix van Afrikaanse ritmes en 
stedelijke invloeden. In zijn werk belicht en ondervraagt Maqoma 
sociale kwesties en Afrikaanse geschiedenis. Maqoma werkte samen met 
choreografen uit de hele wereld. Zo creëerde hij in Vlaanderen een duet 
met Sidi Larbi Cherkaoui, Bound / Southern Comfort. Voor EXIT/EXIST 
zoekt hij het gezelschap op van vier Zuid-Afrikaanse zangers uit de 
entourage van Hugh Masekela. Zij brengen live liederen van Simphiwe 
Dana, een razend populaire zangeres en componiste uit Maqoma’s 
geboorteprovincie de Oostkaap. In zijn ongeëvenaarde danstaal, die 
de brug slaat tussen traditie en hedendaagse bewegingsvormen, gaat 
Maqoma op zoek naar de verloren onschuld van de kindertijd, die hij in 
tekst, dans en muziek opnieuw tot uitdrukking tracht te brengen.

fr  Dans son langage chorégraphique inégalé qui jette des ponts entre 
tradition et formes de mouvement contemporaines, Maqoma part à la 
recherche de l’innocence perdue de l’enfance qu’il tente de ramener 
à l’expression par le texte, la danse et la musique. Pour EXIT/EXIST, 
quatre chanteurs sud-africains interprètent sur scène des chansons de la 
célèbre vocaliste et compositrice Simphiwe Dana.

en  In his unparalleled dance language, which bridges the gap between 
traditional and contemporary movement, Maqoma searches for the 
lost innocence of childhood and tries to bring it back to life through 
dance and music. In EXIT/EXIST he is accompanied by four South 
African vocalists, who sing songs by the famous South African vocalist-
composer Simphiwe Dana.

Gregory Maqoma gaat als kunstenaar erg bewust 

om met traditie. Tegelijkertijd heeft hij een heel 

hedendaagse kijk op de dingen, door de politieke 

veranderingen die hij heeft meegemaakt, van 

de Apartheid tot het heden. Toen ik hem vroeg 

waarom hij nog steeds gelooft in de wortels en 

mythes van zijn traditie, antwoordde hij: ‘Als je niet 

voor iets staat, dan val je voor alles.’ 

— Akram Khan
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10.12.2011  

Je.sans.
paroles
Shang-Chi Sun



StADSSCHoUWBURg x 17.00 

€ 12

Combireeks DD 

JE.SANS.PAROLES

Shang-Chi Sun choreografie en dans

Anita Fuchs scenografie

Yoann Trellu video

Hans Fründt lichtontwerp

coproductie: Le Manege – Scène 

Nationale de Maubeuge, Theater 

LOFFT.Leipzig

in samenwerking met Centre Culturel 

de Taiwan à Paris, La Gare Numérique 

de Jeumont

Traverse

Shang-Chi Sun choreografie en dans

Ryoji Ikeda muziek

Jens Siewert scenografie

Shang-Chi Sun, David Friedrich 

lichtontwerp

Kamil Rohde techniek

coproductie: fabrik Potsdam 

met de steun van Centre Culturel de 

Taiwan à Paris

35

nl  De Taiwanese choreograaf Shang-Chi Sun inspireert zich voor zijn 
performance-installatie op een iconische tekst van Samuel Beckett, 
Acte Sans Paroles I. Daarin zit een man tot aan zijn middel gevangen 
in een berg woestijnzand zonder uitzicht op ontsnapping. Hoe zal 
hij zijn leven heruitvinden als een object tussen de reeks dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen die rond hem zijn uitgestald? Shang-Chi Sun 
vertaalt de absurde wereld van Beckett naar een virtuele realiteit. Hoe 
kan er een nieuw lichaam groeien uit de interactie tussen lijfelijke dans 
en videoinstallatie? De grenzen van de podiumruimte lossen zich op: het 
publiek is wellicht god, de performer een slachtoffer of een manipulator. 
Shang-Chi Sun danste onder andere voor Sasha Waltz & Guests en 
het Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan voor hij in 2001 zijn eigen 
gezelschap oprichtte.

fr  Pour son installation-performance, le chorégraphe taïwanais Shang-
Chi Sun s’inspire d’un texte à valeur d’icône de Samuel Beckett, Acte 
Sans Paroles I. Shang-Chi Sun transpose l’univers absurde de Beckett 
en réalité virtuelle dans une performance qui balance entre danse 
corporelle et installation vidéo.

en  Taiwanese choreographer Shang-Chi Sun drew his inspiration for 
this performance-installation from Samuel Beckett’s iconic text Act 
Without Words I. In a performance that hovers between physical dance 
and video installation, Shang-Chi Sun translates Beckett’s bizarre world 
into a virtual reality.

Om eerlijk te zijn, Shang-Chi Sun is de enige 

kunstenaar binnen het festival van wie ik zelf nog 

geen enkel werk gezien heb. Hij werd mij warm 

aanbevolen door verschillende mensen en ik 

vond het belangrijk om als curator minstens één 

keer hetzelfde risico te nemen als het publiek. 

Om samen met hen een nieuwe, opwindende 

kunstenaar voor het eerst te ontdekken. 

— Akram Khan
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CoNCERtgEBoUW

CoNCERtZAAL x 20.00 

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 30 25 20 14

Combireeks DD 

Akram Khan, Nitin Sawhney artistieke 

directie, choreografie, compositie en 

performance

Akram Khan Company dans

Nitin Sawhney e.a. livemuziek

Kei Ito kostuums

Yeast Culture – Nick Hillel visuals

Fabiana Piccioli lichtontwerp

productie: Sadler’s Wells (London)

belgIscHe premIère

Dans met lIvemuzIeK

AANSLUitEND

slotfeest December Dance 11 

in het Concertgebouw

(gratis met een ticket voor 

Confluence)

37

nl  Confluence is de vierde samenwerking tussen muzikale duizendpoot 
Nitin Sawhney en choreograaf Akram Khan. Sawhney en Khan leggen 
in deze voorstelling de motor van hun creativiteit bloot. Ze surfen 
tussen klassiek en grensverleggend, tussen oost en west. ‘Tijd’ was hun 
vertrekpunt. Niet in de westerse, lineaire betekenis ervan, waarmee ze 
allebei werden grootgebracht. Wel gaan ze op zoek naar de emotionele, 
ruimtelijke, mythische en spirituele tijd om zo tot bij de bron van hun 
creativiteit te komen. Het internationaal bejubelde Confluence laat 
het publiek de beste momenten uit de samenwerkingen van beide 
kunstenaars (her)ontdekken: de hoogtepunten uit kaash, zero degrees 
en bahok zitten in de voorstelling verweven. Sawhney is net als Khan 
een bruggenbouwer. Hij is een internationaal gelauwerd muzikant, 
filmcomponist en producer. Hij speelt jazz, flamenco en klassieke 
muziek, maar hij staat even graag achter de draaitafel als dj.

fr  Mondialement applaudi, Confluence réunit pour la quatrième fois 
la musique de Nitin Sawhney et le langage chorégraphique unique 
d’Akram Khan. Le spectacle fait (re)découvrir au public les meilleurs 
moments de la collaboration entre ces deux artistes car les sommets de 
kaash, zero degrees et bahok y sont intégrés.

en  The internationally acclaimed Confluence brings together Nitin 
Sawhney’s music and Akram Khan’s unique dance language for the 
fourth time. It allows the audience to (re)discover the best moments of 
the collaborations between these two artists: the highlights of kaash, 
zero degrees and bahok have been woven into the performance.

Confluence belicht mijn intieme relatie met 

componist Nitin Sawhney. Het brengt oud en 

nieuw materiaal samen in een muzikale vorm, 

als een concert of een album. Het onthult onze 

gedeelde fascinaties en bewondering voor elkaar, 

maar ook ons gelijkaardig gevoel voor humor dat 

ons toelaat om elkaar te plagen. 

— Akram Khan
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MAZ x 15.00 

€ 8 / € 4 voor -26 (enkel met 

Discoverypas) 

Maya Sapera concept en choreografie

Gori KaDance dans

Voor families en kinderen 

vanaf 6 jaar

39

nl  Kleurrijke sari’s en tulbanden, opzwepende muziek en exotische 
bewegingen. December Dance Kids laat ook de jongste dansliefhebbers 
onder ons niet in de kou staan. Maya Sapera en haar Bollywoodgroep 
Gori KaDance ontvoeren u naar een wereld van Indische glamour met 
de voorstelling AGNI, een workshop en een heus Bollywoodbal for kids. 
Haal die dansschoentjes dus maar onder het stof vandaan!
Maya Sapera maakte al heel jong haar debuut in de Bharata Natyam 
(Indische tempeldans). Als danseres, choreografe en lerares gespeciali-
seerd in de Indische, Noord-Afrikaanse en oriëntaalse dans veroverde ze 
aanzien in binnen- en buitenland. In 2003 richtte ze Gori KaDance op, 
de eerste Belgische Bollywoodgroep.

fr  Des saris et des turbans bariolés, une musique entraînante et des 
mouvements exotiques. December Dance Kids n’oublie pas les plus 
jeunes parmi les amateurs de danse. Avec un spectacle, un atelier et un 
véritable bal Bollywood for kids, Maya Sapera et son groupe Bollywood 
Gori KaDance nous emmènent vers un univers de glamour indien. Alors, 
vite, il faut retrouver les chaussures de danse !

en  Colourful saris and turbans, irresistible music and exotic movements: 
December Dance Kids certainly has something fun in store for the 
younger audience. Maya Sapera and her Bollywood group Gori KaDance 
carry you off into a world of Indian glamour, with a performance, a 
workshop and a Bollywoodtastic Ball for the kids!

Bollywood is de opera van mijn kindertijd. 

Het ‘overdrijft’ alles wat me in mijn kindertijd 

overkwam. Van verjaardagsfeestjes tot 

huwelijksplechtigheden, we probeerden 

voortdurend Bollywood te imiteren in de 

werkelijkheid, in bewegingen. Allemaal – klassieke 

en hedendaagse kunstenaars – zijn we beïnvloed 

door Bollywood, dat trouwens in de rest van 

de wereld ook als een uitzonderlijk Indisch 

exportproduct bekendstaat. 

— Akram Khan



De Indische 
dans in een
notendop
Bollywood 
voor beginners

Gezien de oppervlakte en culturele diversiteit van India, spreekt het 
voor zich dat India heel wat verschillende dansstijlen kent. 
In het westen associëren wij ‘Indische dans’ vooral met het specifieke 
handenwerk, de typische gelaatsuitdrukking en de oog- en 
hoofdbewegingen … Ook ritme neemt een belangrijke plaats in en 
bovendien is de Indische dans erg nauw verwant met theater en/of 
muziek.

Klassieke Indische dans
Klassieke Indische dans is een overkoepelende term voor een aantal 
dansstijlen die op basis van de Natya Shastra, een ‘codex voor 
dans’ uit 400 v.C., officieel als klassieke dansen erkend zijn. Onder 
meer de Bharata Natyam, Kuchipudi, Odissi en Kathak worden als 
klassieke dansen beschouwd. Voor de overlevering van de Bharata 
Natyam, Kuchipudi en Odissi zorgden de devadasi’s, een soort 
tempelpriesteressen, die onderricht waren in dans en andere artistieke 
tradities. Maar ook de hoven stonden garant voor het onderhoud en de 
ontwikkeling van de danseressen. Tijdens de koloniale periode werd 
dans uit de tempel, het hof en het publieke entertainment verbannen. 
De onafhankelijk-heid leidde tot een heropleving van de klassieke 
dansvormen bij de nationalistische elite. Naar analogie met de westerse 
schriftelijke cultuur namen ze afstand van hun mondelinge traditie en 
baseerden ze zich op de Natya Shastra. 

Bharata Natyam
Bharata Natyam is de bekendste dansvorm uit Zuid-India. Deze dans 
heeft zijn naam te danken aan Bharata Muni – die de auteur zou zijn 
van de Natya Shastra, de ‘danscodex’ – en Natya, wat dans betekent. 
Kenmerkend voor de Bharata Natyam is de demi-pliéhouding (met 
gebogen knieën) en de krachtige, strakke armen. De danseres beeldt 
mythologische verhalen uit, maar gebruikt ook dikwijls abstracte 
vormen. Vaak zijn de opvoeringen een combinatie van beide.

Kuchipudi
Kuchipudi onstond in het gelijknamig dorpje, in de provincie 
Andhra Pradesh. Bharata Natyam en Kuchipudi hebben heel wat 
eigenschappen gemeen. Voor de Kuchipudi een podiumkunst werd, was 
deze dans zowel in de tempel als aan het hof erg geliefd. Typisch voor de 
Kuchipudi is het meelippen (of vaachikaabhinaya). Ook de Tarangam 
bestaat enkel in de Kuchipudi. Hierbij dansen de vertolkers op een 
schaal met twee olielampjes in de hand en een pot water op het hoofd. 
Op het einde van de opvoering wast de danseres haar handen met het 
water uit de pot.

Bharata Natyam door Priyadarsini Govind

Kuchipudi door Shantala Shivalingappa © C.P. Satyajit



Odissi
Odissi vindt zijn oorsprong in de streek van Orissa. Kenmerkend voor 
deze stijl is het belang van de tribhangi (letterlijk: ‘het verdeeld zijn in 
drie delen’). Dit verwijst naar de specifieke verhouding tussen hoofd, 
borstkas en bekken. Typisch is ook het zachte en sensuele karakter van 
deze stijl. De basishouding is demi-plié (met gebogen knieën) met de 
voeten uit elkaar. De Odissi-houdingen vertonen grote gelijkenissen met 
tempelsculpturen. Eveneens kenmerkend is het gebruik van zilveren 
juwelen. Deze vrouwelijke stijl kon zowel in de tempel als aan het hof 
worden aangetroffen. Uniek voor de Odissi is de Gotipua-traditie, 
waarbij jongens verkleed als meisjes optraden. Deze stijl floreerde toen 
dansen voor meisjes een tijdlang verboden was.

Kathak
De Kathak staat verder af van de drie eerder genoemde dansen, door 
zijn andere historische achtergrond. Deze dansvorm is minder nauw 
verweven met de Natya Shastra en onderging dan ook een andere 
evolutie. Kathak is de meest gekende klassieke dans uit Noord-India, 
berucht om zijn virtuoze energie, voetenwerk en draaibewegingen. De 
basishouding is staand met de voeten lichtjes geopend. De arm- en 
handbewegingen zijn vloeiend. Kathak betekent letterlijk ‘een verhaal 
vertellen’. Oorspronkelijk was de dans bedoeld als amusement op het 
plein voor de tempel, waar dorpelingen samenkwamen om zich te 
vermaken. De discipline werd doorgegeven van vader op zoon, tot op 
vandaag zijn er Indiërs met Kathak als familienaam. De komst van 
de Moghuls of moslimveroveraars stimuleerde de ontplooiing van de 
Kathak op alle vlakken en bracht invloeden van de Perzische dansen 
met zich mee. Deze Moghul-keizers traden op als mecenassen en 
beoefenden ook dikwijls zelf deze kunst. De grote concurrentie zorgde 
voor een grote bloei en technische evolutie. 

Bollywood
De term Bollywood is afgeleid van Hollywood, hierbij staat de B voor 
Bombay (het huidige Mumbai). Het begrip Bollywood ontstond in 
de jaren 1970, toen er in het toenmalige Bombay veel remakes van 
Hollywoodfilms gemaakt werden en Mumbai de grootste filmindustrie 
ter wereld werd. Bollywood-films staan bekend als ‘levendige musicals 
op het grote doek’, die tijdloze verhalen vertellen over liefde en onrust. 
Ook buiten India kennen deze films een grote populariteit. Maar  
science fictionfilms, actiefilms ... zijn in Bollywood eveneens meer dan 
vertegenwoordigd. De Bollywood-dans is de dans uit deze films. Een 
omlijnd kader heeft dit dansgenre niet. Het is even gevarieerd en divers 
als de Bollywoodfilms en de muziek uit deze films. Een terugkerend 
gegeven is het meelippen met en het illustreren van de gezongen tekst. 
De basis voor de choreografieën kan een klassieke Indische dans of een 
volksdans zijn, maar ook dans met een heel andere oorsprong zoals 
hiphop, salsa, oriëntaalse dans … De Indische cultuur blijft echter 
voelbaar in de details.

Maya Sapera

Kathak door Akram Khan © Richard Haughton

© bobjecteif@me.com

Odissi door Madhavi Mudgal en dansers © Ajay Lal
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04.12.2011  
CoNCERtgEBoUW StUDio 1 x 13.00 

€ 20 

max. 20 deelnemers

(professioneel niveau) 

inschrijven via 

samme.raeymaekers@concertgebouw.be

za x sam x sat

12.11.2011 of
za x sam x sat

19.11.2011 
BiEKoRf x 14.00-17.00

€ 5 of gratis voor wie een ticket heeft 

voor Dancing My Shiva/Kathak  

(02.12.2011 - MaZ), Vistaar (06.12.2011 - 

Concertgebouw) of Bharata 

Natyam/Immersed (07.12.2011 - 

Stadsschouwburg)

max. 20 deelnemers per workshop

inschrijven (met vermelding van de 

datum van keuze) via

cultuurcentrum@brugge.be 

of +32 50 44 30 52

Masterclass met Akram Khan

nl  Voorafgaand aan het December Dance Forum op zondag 
04.12.2011 geeft Akram Khan een masterclass voor professionele 
dansers en choreografen. Een kans om met Khan zelf te werken, 
en de choreografische en collaboratieve processen in zijn werk te 
verkennen. Khan leidt de deelnemers via beweging en beelden door zijn 
creatieproces.

fr  Préalablement au December Dance Forum le dimanche 04.12.2011, 
Akram Khan tient une classe de maître pour danseurs et chorégraphes 
professionnels. Une belle occasion de travailler avec Khan en personne 
et d’explorer les processus chorégraphiques et collaboratifs dans son 
œuvre. Par le mouvement et l’image, Khan entraîne les participants à 
travers son processus de création.

en  Before the December Dance Forum on Sunday 04.12.2011, 
Akram Khan will give a master class for professional dancers and 
choreographers. This is a chance to work with Khan himself and 
explore the choreographic and collaborative processes in his work. 
Using movement and images, Khan will guide participants through his 
creative process.

Workshop Indische dans

Sedert eeuwen wordt Bharata Natyam door vrouwen in de 
hindoetempels van Zuid-India gedanst. Met een sprekende handentaal 
(‘hasta’s’) en ritmische passen vertellen ze de heldendaden van de 
goden. De stamppassen worden verrijkt door het geluid van enkelbellen, 
waardoor de dans ‘beluisterbaar’ wordt. Zo zijn ze tegelijkertijd danser 
én instrument. 

Kathak is dan weer een klassieke dansstijl uit het noorden van India. 
De oorsprong ligt in de gebaren en mimiek waarmee de Kathaks, een 
nomadisch bardenvolk, hun verhalen kracht bijzetten. Bij Kathak ligt de 
nadruk op het ritmische voetenwerk en op de snelle draaibewegingen. 
Het voetenwerk wordt versterkt door de enkelbelletjes, onder 
begeleiding van de magische ritmes van de tabla.

Jetty Roels leert u tijdens deze workshop enkele geheimen van deze rijke 
danstalen kennen.



HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE 
SEIZOEN 2011-2012

27 & 28.09.11 Jan Decorte / campo / Tanzung Biekorf

30.09.11 granhøj Dans / Dance me to the end on/off love Stadsschouwburg

11.10.11 oedipus / bêt noir / Ultima Vez, Wim Vandekeybus & Jan Decorte  Concertgebouw 

27.10.11 ugo Dehaes / Kwaad bloed / Women  MaZ

09.11.11 borrowed light / Tero Saarinen Company & The Boston Camerata  Concertgebouw

22.11.11 rubberbanDance group / Gravity of Center MaZ

23.11.11 parabelo & onqotô / Grupo Corpo  Concertgebouw

26.11.11 maria Juncal, manuel liñan, olga pericet, marco Flores & la truco / Flamenco Nuevo Stadsschouwburg

13.01.12 as palavras / cie claudio bernardo / Usdum Stadsschouwburg

21.01.12 albert Quesada / Solos Bach & Gould (tijdens Bach Academie Brugge 2012) Biekorf 

15.02.12 Hans van den broeck / Messiah Run!  MaZ

19.02.12 come on! let’s Dance & plaY! / Bal Moderne & In C  Concertgebouw

24 — 26.02.12 Festival D-spot Biekorf & Het Entrepot

24.02.12  ula sickle / Solid Gold & Jolie Biekorf

24.02.12 Helmut van den meersschaut / einat tuchman / Hollow Men Het Entrepot

10.03.12 cesena / Rosas & Graindelavoix  Concertgebouw

16.03.12 les ballets c de la b / Koen augustijnen / Au-delà MaZ

20 —25.03.12 iFlamenco!  Stadsschouwburg

27.03.12 arco renz / Kobalt works & amrita performing arts / Crack MaZ

05.04.12 Dame de pic / compagnie Karine ponties / Lamali Lokta MaZ

06.04.12 tres scripturae / Etienne Guilloteau – Alain Franco - Action Scénique  Concertgebouw

18.04.12 peeping tom / A Louer MaZ

26.04.12 Hiroaki umeda / s 20 / Holistic Strata & Repulsion MaZ

19.05.12 creatie 2011 / Édouard Lock – La La La Human Steps  Concertgebouw

20.05.12 amelia, le film / Édouard Lock – La La La Human Steps  Concertgebouw 

29 & 30.05.12 p.a.r.t.s. / Graduation Tour  Concertgebouw

12 —14.06.12 c(h)oeurs / Alain Platel, les ballets C de la B & Teatro Real (Madrid)  Concertgebouw

tiCKEtS & iNfo

Voorstellingen in Concertgebouw Brugge:  Alle andere voorstellingen:

Callcenter Concertgebouw +32 70 22 33 02 Cultuurcentrum Brugge +32 50 44 30 60

www.concertgebouw.be www.ccbrugge.be
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abonnement 
& kortingen 

Stel zelf uw Combireeks December
Dance samen en geniet van een 
korting op de basisprijs:

- 20% vanaf 3 voorstellingen 
- 25% vanaf 5 voorstellingen 
- 30% vanaf 8 voorstellingen 
 
Bij aankoop van een ticket voor 
een voorstelling binnen December 
Dance hebt u recht op een gratis 
ticket voor het December Dance 
Forum. Kunnen niet opgenomen 
worden in de Combireeks December 
Dance: December Dance Forum 
(04.12), PINA van Wim Wenders 
(05.12) en Bollywoodbal (11.12).

Jongeren tot 26 jaar krijgen 
50% korting op de ticketprijs 
met een Discoverypas van het 
Concertgebouw. 

Senioren vanaf 60 jaar en groepen 
vanaf 15 personen ontvangen 15% 
korting op de ticketprijs.

Met een Brugge City Card geniet 
u 30% korting op uw tickets voor 
December Dance. Combineer een 
voorstelling van December Dance 
met een verblijf in Brugge, zodat 
u de tijd hebt om deze prachtige 
cultuurstad te ontdekken. De prijs 
van uw verblijf is afhankelijk van uw 
hotelkeuze. www.bruggecitycard.be 
– www.brugge.be/toerisme

Combireeks December Dance en kortingen 
zijn persoonlijk en niet cumuleerbaar.

In&Uit Brugge

’t Zand 34

8000 Brugge

Callcenter Concertgebouw

+32 70 22 33 02

Cultuurcentrum Brugge

+32 50 44 30 60

Fnac

www.fnac.be

Tickets & Info                          www.decemberdance.be

abonnement 
& réductions 

Il est possible de sélectionner
une série de représentations de 
December Dance. Les réductions 
sont :

- 20% à partir de 3 spectacles 
- 25% à partir de 5 spectacles 
- 30% à partir de 8 spectacles 

L’achat d’un billet pour un spectacle 
de December Dance donne droit à 
une entrée gratuite au December 
Dance Forum. Ne peuvent être 
intégrés dans la Série December 
Dance : December Dance Forum 
(04.12), PINA de Wim Wenders 
(05.12) et le bal Bollywood (11.12).

Les jeunes de -26 ans détenteurs 
d’un Discoverypas Concertgebouw 
bénéficient d’une réduction de 50% 
sur le prix d’un billet.

Les séniors (dès l’âge de 60 ans) 
et les groupes (à partir de 15 
personnes) bénéficient d’une 
réduction de 15% sur le prix d’un 
billet.

Le passe Brugge City Card donne 
une réduction de 30% sur les billets 
pour December Dance. N’hésitez 
pas à combiner une représentation 
de December Dance avec un séjour 
à Bruges qui vous laisse le temps de 
découvrir les merveilles de ce lieu de 
culture. Le prix du séjour dépend du 
choix de l’hôtel.  
www.bruggecitycard.be– www.
brugge.be/toerisme 

Série December Dance et les réductions sont 
personnels et non cumulables.

selection 
season ticket 
& discounts 
You can put together your own
December Dance Series and receive 
the following discount:

- 20% from 3 performances
- 25% from 5 performances
- 30% from 8 performances

Purchase of a ticket for a December 
Dance performance entitles you to a 
free ticket for the December Dance 
Forum. Cannot be included in the 
December Dance Series: December 
Dance Forum (04.12), PINA by Wim 
Wenders (05.12) and Bollywood Ball 
(11.12).

Youngsters (-26) get 50% discount 
on the ticket price via the 
Concertgebouw Discovery Pass.

Senior citizens from the age of 60 
and groups from 15 people receive 
a 15% discount on the ticket price.

With a Bruges City Card you enjoy 
30% discount on your tickets for 
December Dance. Combine a 
December Dance performance with 
a stay in Bruges and discover this 
beautiful City of Culture. The cost of 
your stay depends on your choice of 
hotel. www.bruggecitycard.be 
– www.brugge.be/toerisme

December Dance Series and discounts are 
personal and cannot be combined with other 
discounts.

€ 1 reserveringskost per ticket en per Combireeks December Dance bij In&Uit Brugge, Callcenter Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1 € frais de traitement par billet et série December Dance au In&Uit Brugge, Centre d’appel Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
Booking fee: € 1 per ticket and December Dance series via Call centre Concertgebouw or at In&Uit Brugge, Cultuurcentrum Brugge and the box office.



Programmering Samme Raeymaekers en Sonia Debal Citaten Akram Khan, opgetekend door 
Guy Cools, mei 2011 — Redactie Samme Raeymaekers — Eindredactie Lotte De Coene — Cover-
beeld DESH © Tim Yip — Vormgeving Jurgen Maelfeyt Studio — V.U. Katrien Van Eeckhoutte, 
’t Zand 34, 8000 Brugge

Contact en info: info@decemberdance.be
Concertgebouw Brugge ’t Zand 34, 8000 Brugge, +32 50 47 69 99
Cultuurcentrum Brugge Sint-Jakobsstraat 20-26, 8000 Brugge, +32 50 44 30 40

concertgebouw (concertzaal & Kamermuziekzaal)

concertgebouwcafé (Festivalcafé)

In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

maz - magdalenazaal

Magdalenastraat 27, 8200 Brugge (Sint-Andries)

stadsschouwburg

bespreekbureau cultuurcentrum brugge

Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
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                  Festivalsponsor

Ga na het concert met de Avondlijn naar huis. 
De avondbussen vertrekken op regelmatige tijdstippen 
van o.a. ’t Zand, Markt en Biekorf. Voor info en 
dienstregeling: +32 70 22 02 00 of www.delijn.be

€ 1 reserveringskost per ticket en per Combireeks December Dance bij In&Uit Brugge, Callcenter Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1 € frais de traitement par billet et série December Dance au In&Uit Brugge, Centre d’appel Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
Booking fee: € 1 per ticket and December Dance series via Call centre Concertgebouw or at In&Uit Brugge, Cultuurcentrum Brugge and the box office.



Do 01.12.11 / 20.00 / CoNCERtgEBoUW
DESH / AKRAM KHAN CoMpANy

vR 02.12.11 / 20.00 / MAZ 
DoUBLE BiLL: KHoo & SiNHA / DANCiNg My SHivA – MAviN KHoo & o.S. ARUN

vR 02.12.11 / AANSLUitEND op DE vooRStELLiNg vAN 20.00 / MAZ
DoUBLE BiLL: KHoo & SiNHA / KAtHAK – SANjUKtA SiNHA

ZA 03.12.11 / 20.00 / StADSSCHoUWBURg
DARK MAttERS / CRyStAL pitE – KiDD pivot / fRANKfURt RM

Zo 04.12.11 / 14.00 / CoNCERtgEBoUW 
DECEMBER DANCE foRUM

Zo 04.12.11 / 20.00 / MAZ
SoLoS / KAoRi ito

MA 05.12.11 / 20.00 / CoNCERtgEBoUW
piNA / WiM WENDERS

Di 06.12.11 / 20.00 / CoNCERtgEBoUW
viStAAR / MADHAvi & ARUSHi MUDgAL

Wo 07.12.11 / 20.00 / StADSSCHoUWBURg
DoUBLE BiLL: goviND & MANgALDAS / BHARAtA NAtyAM – pRiyADARSiNi goviND

Wo 07.12.11 / AANSLUitEND op DE vooRStELLiNg vAN 20.00 / StADSSCHoUWBURg 
DoUBLE BiLL: goviND & MANgALDAS / iMMERSED – ADiti MANgALDAS

Do 08.12.11 / 20.00 / CoNCERtgEBoUW
pLAy / SiDi LARBi CHERKAoUi & SHANtALA SHivALiNgAppA

vR 09.12.11 / 20.00 / MAZ
EXit/EXiSt / gREgoRy MAqoMA

ZA 10.12.11 / 17.00 / StADSSCHoUWBURg
jE.SANS.pARoLES / SHANg-CHi SUN

ZA 10.12.11 / 20.00 / CoNCERtgEBoUW 
CoNfLUENCE / AKRAM KHAN & NitiN SAWHNEy

Zo 11.12.11 / 15.00 / MAZ
BoLLyWooDBAL / DECEMBER DANCE KiDS

tiCKEtS, iNfo & tRAiLERS
WWW.DECEMBERDANCE.BE


