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nl  De achtste editie van December Dance focust op de (hedendaagse) 
dansscene van Azië. Onder de titel Connecting Asia gaan we de 
confrontatie aan tussen oost en west, hedendaags en traditioneel, 
traagheid en snelheid, muziek en stilte, spiritualiteit en uitbundigheid …

De dansers en drummers van het Taiwanese U-Theatre, de Japanse 
Butoh-choreograaf Ushio Amagatsu en de Thaise grootmeester in de 
kohn-maskerdans Pichet Klunchun verwerken hun eigen tradities op 
een verbluffende hedendaagse manier. Maar er zijn ook westerse makers 
en Aziatische artiesten die de handen in elkaar slaan. Publiekslieveling 
Sidi Larbi Cherkaoui creëerde samen met de Chinese Yabin Wang 
een poëtische voorstelling, de Belgisch-Duitse Arco Renz brengt zijn 
danstaal over op de senior dansers van het Vietnam National Opera 
Ballet, terwijl het Nederlandse choreografenkoppel Leine en Roebana de 
link legt tussen hun vocabularium en traditioneel Indonesische dans en 
gamelanmuziek. De Koreaanse Hyoseung Ye en de Taiwanese Shang-
Chi Sun presenteren dan weer choreografieën die als puur westerse 
hedendaagse dans zouden kunnen bestempeld worden. Het December 
Dance Platform biedt naar jaarlijkse gewoonte kansen aan jonge makers 
en focust ditmaal op solodans met uitdagende, intelligent opgebouwde 
en verleidelijke voorstellingen. Afsluiten doen we traditiegetrouw met 
een knotsgekke familievoorstelling.

Deze editie van December Dance zal ongetwijfeld al uw zintuigen 
prikkelen …

fr  La huitième édition de December Dance sera consacrée à la scène 
de danse (contemporaine) asiatique. Elle proposera une découverte 
dansante de plusieurs styles, traditions et pays (Japon, Chine, Taïwan, 
Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Singapour, Corée du Sud, Philippines, 
etc.). Une confrontation entre Orient et Occident, contemporain 
et tradition, lenteur et vitesse, musique et silence, spiritualité et 
exubérance. Un festival qui chatouillera tous vos sens …

en  December Dance 14 focuses on the (contemporary) Asian dance 
scene. It is a dancing exploration of various styles, traditions and 
countries (such as Japan, China, Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesia, 
Singapore, South Korea and the Philippines), a confrontation between 
East and West, contemporary and traditional, slowness and speed, 
music and silence, spirituality and exuberance, a festival that sets all 
your senses tingling…

Trailers, updates en programmadetails
www.decemberdance.be
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MYANMAR

N(own)ow / Hyoseung Ye 
wo 10.12.14 – 20.00 
Stadsschouwburg

Ode aan het dansende (mannelijk) 
lichaam door Hyoseung Ye, ex-
danser van Alain Platel. (p. 25)

Sinawi / A long talk to oneself / 
Kim Jae duk / Kim Bo ra
za 06.12.14 – 15.00 
Stadsschouwburg

Twee hedendaagse danssolo’s 
bewijzen dat Zuid-Korea jong 
choreografisch en dansant talent 
heeft. (p. 11)

ZUID-KOREA

Beyond Time / U-Theatre 
do 04.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Totaalspektakel met traditionele 
dans, krijgskunsten en energiek 
oosters slagwerk. (p. 7)

Uphill / Shang-Chi Sun 
do 11.12.14 – 20.00 – MaZ

Ex-danser van Sasha Waltz slaat 
een brug tussen een oosterse en 
een westerse danstaal. (p. 27)

TAIWAN

Macho Dancer / Eisa Jocson 
zo 07.12.14 – 17.00 
Stadsschouwburg

Solo gebaseerd op een typisch 
Filipijnse mannelijke stripact 
over gender, seksualiteit en 
machtsrelaties. (p. 19)

FILIPIJNEN

生长 genesis / Sidi Larbi  
Cherkaoui / Eastman & Yabin 
Dance Studio 
di 09.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Wervelende groepschoreografie 
met livemuziek: een vruchtbare 
kruisbestuiving tussen oost en 
west. (p. 23)

Listening to Third Grand
mother’s Stories / Living Dance 
Studio / Wen Hui 
vr 12.12.14 – 20.00 
Stadsschouwburg

Mix van dans, tekst en film over 
het leven in het huidige en vroe-
gere China. (p. 29)

CHINA

Black and White / Pichet 
Klunchun Dance Company 
zo 07.12.14 – 20.00 – MaZ

Verbluffende traditionele Thaise 
khon-maskerdans, op een heden-
daagse manier uitgevoerd. (p. 21)

THAILAND

Hanoi Stardust / Arco Renz / 
Vietnam National Opera Ballet 
vr 05.12.14 – 20.00 – MaZ

Over de complexiteit van het 
overleven in de snel verande-
rende Vietnamese maatschappij. 
(p. 9)

VIETNAM

Ghost Track / LeineRoebana 
za 13.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Meeslepende en dynamische 
ontmoeting tussen traditionele 
dansers en een Javaans gamelan-
ensemble. (p. 31)

Raar? Maar waar! /  
Lemm&Barkey & Needcompany 
zo 14.12.14 – 15.00 
Stadsschouwburg

Kleurrijke, grappige woordeloze 
familievoorstelling vol vreemde 
kostuums en verrassende objec-
ten. (p. 33)

INDONESIË

Umusuna / Sankai Juku 
za 06.12.14 – 20.00 
Concertgebouw

Wereldtop binnen de Butoh, een 
minimalistische dansvorm uit 
het naoorlogse Japan. (p. 15)

JAPAN

The Gay Romeo / Daniel Kok 
za 06.12.14 – 17.00 – Biekorf

Een subtiele en uitdagende solo 
over relaties, afspraakjes, lust, 
verlangen en paaldansen. (p. 13)

Notion: Dance Fiction /  
Choy Ka Fai 
zo 07.12.14 – 15.00 – Biekorf

Wetenschappelijk en choreo-
grafisch experiment waarin 
bekende choreografen worden 
nagedanst. (p. 17)

SINGAPORE

CONNECTING ASIA
Geografisch overzicht van alle 
voorstellingen.



do x jeu x thu

04.12.2014  

Beyond Time
U-Theatre (Taiwan)

CONCERTZAAL x 20.00

19.15 Inleiding

€ 32 27 21 16

Combireeks December Dance 

Liu Ruo-yu artistieke leiding, regie

Huang Chih-chun muzikale leiding, 

compositie & choreografie

Lin Keh-hua scenografie & 

lichtontwerp

Hsu Yi-chun video

Wang Chen zang

U-Theatre performance

met de steun van het Centre Culturel 

de Taiwan à Paris en van Taipei 

Representative Office in the EU and 

Belgium

BELGISCHE PREMIÈRE

DANS MET LIVEMUZIEK
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nl  Met Beyond Time brengt het Taiwanese U-Theatre een beklijvende 
mengeling van traditionele krijgskunsten, hedendaagse choreografie, 
energiek oosters slagwerk, tai chi, dans en meditatietechnieken. 
De dansers en muzikanten beleven elke voorstelling als een intense 
fysieke en spirituele trip, op de grens tussen meditatieve concentratie, 
ingespannen zelfbeheersing en explosieve dynamiek. Voor de ogen van 
het publiek voltrekt zich een merkwaardig beheerst en feeëriek oosters 
ritueel, waarin beweging, muziek, klank, licht en dans harmonieus 
versmelten tot een fascinerend totaalspektakel. U-Theatre geeft een 
bijzonder en intrigerend inzicht in de Taiwanese kijk op de wereld, de 
cultuur en de schoonheid.

fr  Beyond Time de la compagnie taïwanaise U-Theatre présente un 
brassage entre arts militaires traditionnels, chorégraphie et percussions 
occidentales énergiques. Devant les yeux du public se déploie un rituel 
oriental merveilleusement maîtrisé et féérique, où mouvement, musique, 
son, lumière et danse se fondent harmonieusement en un spectacle total 
fascinant.

en  Beyond Time, by the Taiwanese U-Theatre, is an unforgettable mix 
of traditional martial arts, contemporary choreography, and energetic 
oriental percussion. Before the eyes of the audience, an entrancing and 
remarkably poised oriental ritual plays out, in which movement, music, 
sound, light and dance come together harmoniously in a fascinating 
total spectacle.

‘Fantastische en complexe schoonheid van het 
getrommel, de geluiden en de stilte…’ 
— The New York Times (US)
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CONTEXT

do 04.12.14 / 14.00-17.00 / 

Kamermuziekzaal 

OPEN UNIVERSITEIT

Hedendaagse vernieuwingen in 

de Aziatische dans (door Tang 

Fu Kuen) (Engels gesproken)

Gratis met een ticket binnen 

December Dance 14 p. 36



vr x ven x fri

05.12.2014  

Hanoi Stardust
Arco Renz / Vietnam 
National Opera Ballet 
(België/Vietnam)

MAZ x 20.00

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 15

Combireeks December Dance 

Arco Renz artistieke leiding & choreo-

grafie

Vietnam National Opera Ballet (selectie 

uit senior solisten) dans

Jan Maertens lichtontwerp

Marc Appart muziek

productie: Kobalt Works

coproductie: Vietnam National Opera 

Ballet – VNOB, Goethe Institut Hanoi

BELGISCHE PREMIÈRE
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nl  De Duits-Belgische choreograaf Arco Renz verdiepte zich in de 
Aziatische traditionele podiumkunsten en gevechtssporten. Zijn werk 
wordt gekenmerkt door een intense fysieke kracht. Hij slaagt er als 
geen ander in om een brug te leggen tussen Europese en Aziatische 
artiesten. In Hanoi Stardust onderzoekt hij via persoonlijke verhalen en 
de danstaal van de Vietnamese klassieke balletdansers de complexiteit 
van ‘overleven’ in de snel veranderende, dynamische, jonge en 
communistische Vietnamese maatschappij. Een samenleving waar tot 
60% van de bevolking jonger is dan 26 jaar. Voor de jonge generatie 
betekent ‘overleven’ het zich tegen elke prijs naar de toekomst richten, 
terwijl de oudere generaties proberen om het culturele erfgoed te 
integreren in hun perceptie ervan. De voorstelling onderzoekt de 
spanning tussen de cultus van de jeugd in ballet en het belang van 
ouderdom in het confucianisme.

fr  Dans Hanoi Stardust, le chorégraphe Arco Renz explore la complexité 
qu’il y a à « survivre » dans la société vietnamienne dynamique, jeune 
et communiste, en perpétuel changement. Le spectacle sonde la tension 
entre le culte de la jeunesse dans le ballet et l’importance de la vieillesse 
dans le confucianisme.

en  In Hanoi Stardust – via personal anecdotes and the language of 
classical Vietnamese ballet – choreographer Arco Renz explores the 
complexity of ‘survival’ in a rapidly changing, young and dynamic 
Vietnamese communist society. This performance explores the tension 
between the cult of youth in ballet and the importance attached to age 
by Confucianism. 

‘Een belangrijk aspect van Arco Renz’ activiteiten, 
is zijn betrokkenheid bij projecten die onderzoek 
en uitwisseling tussen Europese en Aziatische 
artiesten promoten.’ 
— Kobalt Works (BE)
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CONTEXT

vr 05.12.14 / 14.00-17.00 / 

Concertgebouw 

DECEMBER DANCE 

RONDETAFEL

The FlandersAsia Connection

 p. 37



za x sam x sat

06.12.2014

Sinawi / A 
long talk to 
oneself
Kim Jae duk (Zuid- 
Korea) / Kim Bo ra  
(Zuid-Korea)

STADSSCHOUWBURG x 15.00

€ 7 (geen korting)

Combireeks December Dance

SINAWI

Kim Jae duk choreografie & dans

Jeon Eun ji producer

A LONG TALK TO ONESELF

Kim Bo ra choreografie & dans

Kim Jae duk gastrol

Joo Jae hyung regie film

Choi In sook kostuums

Lee Mi jin producer

BELGISCHE PREMIÈRE

Onderdeel van het DD Platform (p. 35)

11

nl  Deze double bill geeft een podium aan twee jonge choreografen uit 
Zuid-Korea. Danser en choreograaf Kim Jae duk is artistiek leider van 
het Modern Table-collectief en maakte reeds een aantal werken voor 
de T.H.E Dance Company uit Singapore. Opmerkelijk zijn niet alleen 
zijn krachtige en opzwepende choreografieën, maar ook zijn originele 
gevoel voor muzikaliteit. In Sinawi brengt hij op een geïmproviseerde 
soundscape een opzwepende en ritmische interpretatie van een 
onbegrijpelijke en onverstaanbare tekst. 
A long talk to oneself is een herwerking van een stuk dat danseres en 
choreografe Kim Bo ra creëerde met (film)regisseur Joo Jae hyung. 
Met poëtische filmelementen en tekst neemt ze de toeschouwer in 
deze beklijvende solo mee op een reis door haar herinneringen. 
Twee hedendaagse danssolo’s die bewijzen dat Zuid-Korea heel wat 
choreografisch en dansant talent heeft!

fr  Dans Sinawi, Kim Jae duk présente sur un paysage sonore improvisé 
une interprétation rythmique et vibrante d’un texte incompréhensible. 
Dans l’émouvant solo A long talk to oneself, alliant éléments filmés 
et texte poétiques, Kim Bo ra invite le spectateur à voyager dans ses 
souvenirs. Deux solos de danse contemporaine qui prouvent que la 
Corée du Sud a un véritable talent pour la chorégraphie et la danse !

en  In Sinawi, Kim Jae duk performs an improvised, rhythmical 
expression of an incomprehensible text to an improvised soundscape. In 
the haunting solo work A long talk to oneself – which features poetic, 
filmed elements and text – Kim Bo ra takes the audience along on a 
journey through her memories. Two contemporary dance solos that 
prove that South Korea has a wealth of choreographic and dance talent! 

‘Het werk van Kim Jae duk is spectaculair. Ik 
kon niet anders dan heftig – in de goede zin 
dan – reageren op wat ik te zien kreeg tijdens de 
performance.’  
— KIM Min-kwan, ARTS IN 
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06.12.2014  

The Gay Romeo
Daniel Kok (Singapore)

13

Th
e 

G
ay

 R
o

m
eo

 ©
 H

ag
o

la
ni

BIEKORF x 17.00

€ 7 (geen korting)

Combireeks December Dance

Daniel Kok concept, choreografie & 

dans

Jorge Gonçalves dramaturgie

Tang Fu Kuen producer

BELGISCHE PREMIÈRE

Onderdeel van het DD Platform (p. 35)

nl  Via de gaydatingsite gayromeo.com had de jonge choreograaf en 
performer Daniel Kok 50 (seks)dates in 75 dagen in Berlijn, Tokio en 
Ljubljana. Tijdens die ontmoetingen vroeg hij aan elke date om een 
geschenk in antwoord op hun kortstondige relatie. De geschenken 
kwamen in verschillende vormen en media. Als wederdienst nodigde 
hij zijn gayromeo’s uit naar een van zijn voorstellingen waar hij 
hun geschenk teruggaf in de vorm van een choreografie. Net als een 
etnograaf geeft hij in deze subtiele solo over relaties niet enkel zijn 
veldwerk over zijn ontmoetingen bloot, maar uiteindelijk ook zichzelf, 
als een (re)collectief object van verlangen, als een lustobject, als 
paaldanser. Daniel Kok is momenteel verbonden aan the Advanced 
Performance and Scenographic Studies Program (APASS) in Brussel. 
Als begerige paaldanser won hij de Singapore Pole Challenge 2012 en 
representeerde hij zijn land tijdens de International Pole Championships 
2013.

fr  À la manière d’un ethnographe, Daniel Kok présente dans ce subtil 
solo sur les relations son enquête de terrain sur ses rencontres, et se 
dévoile comme un objet (re)collectif du désir en sa qualité de pole-
dancer.

en  In this subtle solo work about relationships, Daniel Kok reveals – just 
like an ethnographer – not only the field data of his gay date research, 
but also himself as a re(collective) object of desire, sex object and pole 
dancer.

‘Daniels werk lijkt te suggereren dat het genoegen 
dat kunst ons biedt, niets persoonlijks is. Zelfs 
moest het persoonlijk zijn, het zou niet gedeeld 
kunnen worden met anderen.’  
— Theatre Arts Magazine (JP)
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06.12.2014  

Umusuna
Sankai Juku (Japan)

15
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CONCERTZAAL x 20.00

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 32 27 21 16

Combireeks December Dance

Ushio Amagatsu choreografie & 

concept

Ushio Amagatsu, Semimaru, Sho 

Takeuchi, Toru Iwashita, Akihito 

Ichihara, Ichiro Hasegawa, Dai 

Matsuoka, Norihito Ishii dans

Kazuhiko Nakahara regie

Genta Iwamura lichtontwerp

Satoshi Ono techniek

Akira Aikawa geluid

productie: Sankai Juku (Tokio)

coproductie: Biennale de la danse - 

Opéra National de Lyon, Théâtre de la 

Ville (Parijs), Kitakyushu Performing 

Arts Center, Fukuoka Prefectuur Japan

met de steun van Shiseido

Met muziek van Takashi Kako,  

Yas-Kaz, Yoichiro Yoshikawa

BELGISCHE PREMIÈRE

nl  Butoh is een specifieke Japanse dansvorm die in de jaren 
1960 ontstond als gevolg van het pessimisme na de uitputtende 
Japanse nederlaag tijdens de Tweede Wereldoorlog en als reactie 
op de gruwelijkheden van de atoombommen. Typisch voor deze 
expressionistische dans zijn de kaalgeschoren en witgepoederde  
(half) naakte dansers en de verstilde, vaak verkrampte 
bewegingspatronen. Het gezelschap Sankai Juku werd in 1975 
opgericht door de Japanse choreograaf Ushio Amagatsu. Hij is een van 
de voortrekkers van de tweede generatie Butoh-dansers en ziet Butoh 
niet enkel als een techniek of een academische stijl, maar eerder als 
een reflectieve dialoog tussen het lichaam en de alomtegenwoordige 
zwaartekracht. In het monumentale Umusuna brengt hij acht 
mannelijke dansers samen in een meditatief decor.

fr  Dans Umusuna, le chorégraphe japonais Ushio Amagatsu réunit 
huit danseurs masculins dans un décor propice à la méditation. Sa 
compagnie Sankai Juku revient sur le pessimisme et les atrocités de la 
période post-bombe atomique dans le style caractéristique du Butoh: 
des danseurs (à moitié) nus poudrés de blanc et le crâne rasé, à la 
gestuelle silencieuse souvent saccadée.

en  In his monumental Umusuna Japanese choreographer Ushio 
Amagatsu brings eight male dancers together in a meditative setting. 
His company Sankai Juku reflects on the pessimism and horrors of the 
post-atomic-bomb era in the characteristic, expressionist Butoh style: 
half-naked, shaven-headed, talc-covered dancers in stylised, often 
convulsive movements. 

‘Het buitengewone aan Sankai Juku is dat het 
haast een pure metafoor is.’  
— Time (US)



zo x dim x sun

07.12.2014  

Notion: Dance Fiction
Choy Ka Fai (Singapore)
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BIEKORF x 15.00

€ 7 (geen korting)

Combireeks December Dance

Choy Ka Fai concept, multimedia & 

leiding

Annapaola Leso choreografie & dans

Andy Lim lichtontwerp

BELGISCHE PREMIÈRE

Onderdeel van het DD Platform (p. 35)

nl  Heb je altijd al exact dezelfde bewegingen willen uitvoeren op 
identiek dezelfde manier als Pina Bausch of Tatsumi Hijikata? Het 
kan! In dit opmerkelijke wetenschappelijke en choreografische 
experiment staat de fascinatie voor de zogenaamde herinnering van 
spieren centraal. De jonge Singaporese Choy Ka Fai introduceert met 
deze voorstelling een prototype van een digitaal gereconstrueerde 
spierherinnering. Een video laat dansbewegingen van iconen uit de 
westerse en oosterse danswereld op een projectiescherm verschijnen en 
een computersysteem stimuleert tegelijkertijd digitaal de danser op het 
podium. Via fysieke elektro-impulsen voert de danser de bewegingen 
dan letterlijk uit. De spannende interactie tussen innovatieve 
technologie enerzijds en fysieke danstaal anderzijds creëert een nieuwe 
expressie die provoceert, intrigeert en het toekomstperspectief van dans 
in vraag stelt. Ka Fai’s werk balanceert zoals steeds tussen kunst, design 
en technologie.

fr  Notion: Dance Fiction numérise les mouvements d’icônes de la 
danse et leur redonne vie en reconstruisant une mémoire des muscles. 
L’interaction captivante entre nouvelles technologies et langage 
physique de la danse crée une nouvelle expression qui provoque, 
intrigue et interroge les perspectives d’avenir de la danse.

en  Notion: Dance Fiction digitises the movements of dance icons and 
brings them back to life as reconstructed muscle memories. The thrilling 
interaction between innovative technology and the physical language 
of dance creates a new form of expression that provokes, intrigues and 
poses questions about the future of dance.

‘Hoewel dit toch lichtjes verontrustend (en 
inderdaad verontrustend komisch) is, koppelt 
Ka Fai het vocabulaire van bewegingen los 
van het gewicht van een andere culturele taal. 
Een beweging is gewoon een beweging, geen 
metafoor.’  
— Hettie Judah, Art Review (UK)
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07.12.2014  

Macho Dancer
Eisa Jocson (Filipijnen)

19
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STADSSCHOUWBURG x 17.00

€ 7 (geen korting)

Combireeks December Dance

Eisa Jocson concept, choreografie & 

performance

Jan Maertens lichtontwerp

Lina Lapelyte muziek

Rasa Alksnyte coach

Arco Renz dramaturgisch advies

coproductie: Workspacebrussels, 

Beursschouwburg (Brussel)

met de steun van wpZimmer 

(Antwerpen)

Onderdeel van het DD Platform (p. 35)

nl  Als een man danst, moet het stoer zijn. Als een vrouw danst, moet 
het sexy zijn. Dans zegt alles over hoe we naar de verschillende seksen 
kijken. Dat gegeven verwerkte de jonge Filipijnse choreografe Eisa 
Jocson in haar solo Macho Dancer. ‘Macho Dancing’ is een typisch 
Filipijns fenomeen. Het zijn spectaculaire stripacts in Filipijnse 
nachtclubs: jonge mannen dansen er voor mannen én vrouwen in een 
typisch mannelijke, maar toch verleidelijke stijl. Maar wat gebeurt er 
als een vrouw die mannelijke danstaal overneemt? Door zelf als ‘macho 
dancer’ op te treden, daagt Jocson haar publiek uit om na te denken 
over seksualiteit, gender, lichaamspolitiek, machtsrelaties en over het 
lichaam als economisch kapitaal.

fr  Quand un homme danse, il doit être bien baraqué. Quand une femme 
danse, elle doit être sexy. La danse dit tout de notre façon de considérer 
les sexes. La jeune chorégraphe philippine Eisa Jocson a travaillé sur 
cet état de fait dans son solo Macho Dancer. Elle met ainsi au défi notre 
perception de la sexualité et du genre.

en  When a man dances, it has to be tough. When a woman dances, it 
has to be sexy. Dance says everything about how we regard the different 
sexes. Young Filipino choreographer Eisa Jocson incorporated that fact 
into her solo performance Macho Dancer. In this way, she challenges 
our perception of sexuality and gender.

‘Ze is angstaanjagend accuraat in de rol van vrouw 
die gestalte geeft aan een verleidelijke mannelijke 
danser.’  
— The New York Times (US)
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Black and White
Pichet Klunchun Dance  
Company (Thailand)

21
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MAZ x 20.00

19.15 Inleiding

€ 15

Combireeks December Dance

Pichet Klunchun regie & choreografie

Wu Na guquin (Chinese sitar)

Pichet Klunchun, Sunon 

Wachirawarakarn, Kornkarn 

Rungsawang, Porramet Maneerat, 

Jirayus Puatput, Padung Jumpan dans

Anuthep Pojprasart kostuums

Julaluck Eakwattanapun assistentie 

kostuums

Miura Asako lichtontwerp

Lim How Ngean dramaturgie

Black and White is een 

commissieopdracht door Esplanade – 

Theatres on the Bay, Singapore

BELGISCHE PREMIÈRE

DANS MET LIVEMUZIEK

nl  De Thaise choreograaf en danser Pichet Klunchun brengt met 
Black and White een voorstelling waarin hij, geïnspireerd door de 
gevechtsscènes op de eeuwenoude Ramayana-muurschilderingen, 
de strijd tussen goed en kwaad bij de mens verkent. Met een enorme 
gedrevenheid en durf en zonder schrik voor een onconventionele 
aanpak, combineert hij de klassieke Thaise theatervorm en maskerdans 
khon op subtiele wijze met hedendaagse invloeden. Met deze voorstelling 
wil hij een positief antwoord geven op het geweld en de onlusten die 
zijn geboorteland de afgelopen jaren teisterden. De choreografie beeldt 
geen gevecht uit, maar juist de zoektocht naar balans. Een balans 
in de samenleving, tussen oost en west en tussen oude en nieuwe 
kunstvormen. Het resultaat is pure lust voor het oog: zes dansers in 
handgemaakte kostuums en een livemuzikant.

fr  Le chorégraphe Pichet Klunchun est un maître du khon, une danse 
de masques traditionnelle de Thaïlande. Il traite cette tradition dans 
un style contemporain époustouflant. S’inspirant des scènes de combat 
de fresques séculaires, il explore dans ce spectacle la lutte humaine 
inhérente entre le bien et le mal, entre noir et blanc. 

en  Choreographer Klunchun is a master of khon, a traditional Thai 
masked dance form. He incorporates this tradition into his work in a 
subtle, yet stunningly contemporary way. In this performance – inspired 
by the battle scenes in ancient murals – he explores the inherent human 
struggle between good and bad and black and white. 

‘Ik probeer de mensen in Thailand op een andere 
manier naar hun eigen cultuur te laten kijken. Dat 
is bepaald niet makkelijk, maar het gaat wel steeds 
beter.’  
— Pichet Klunchun
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09.12.2014  

生长 genesis
Sidi Larbi Cherkaoui /  
Eastman & Yabin Dance  
Studio (België/China)
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CONCERTZAAL x 20.00

19.15 Inleiding door Gloria Carlier

€ 32 27 21 16

Combireeks December Dance

Sidi Larbi Cherkaoui choreografie

Yabin Wang, Qing Wang, Fang Yin, 

Chao Li, Elias Lazaridis, Johnny 

Lloyd, Kazutomi ‘Tsuki’ Kozuki dans

Barbara ‘Basia’ Drazkowska, 

Manjunath ‘Manju’ B Chandramouli, 

Kaspy N’dia, Johnny Lloyd, Kazutomi 

‘Tsuki’ Kozuki muziekuitvoering

Liu Kedong scenografie

Willy Cessa lichtontwerp

Li Quing kostuums

productie: Yabin Dance Studio & 

Eastman

coproductie: deSingel (Antwerpen), 

Kampnagel (Hamburg), Les Théâtres 

de la Ville de Luxembourg, Parc de 

la Villette (Parijs), Sadler’s Wells 

(Londen), Festival Montpellier 

Danse 2014, Monaco Dance 

Forum, Festspielhaus Sankt-Pölten, 

Fondazione Musica per Roma

in opdracht van Yabin Wang

met muziek van Olga Wojciechowska, 

aangevuld met werk van Kaspy N’dia, 

Sidi Larbi Cherkaoui, Manjunath 

‘Manju’ B Chandramouli, Barbara 

‘Basia’ Drazkowska, Johnny Lloyd, 

Kazutomi ‘Tsuki’ Kozuki

DANS MET LIVEMUZIEK

nl  Heel wat dansvoorstellingen zijn het resultaat van toevallige of 
doelbewuste ontmoetingen. Zo’n ontmoeting kent dan ‘un moment de 
grâce’: het moment waarop beide partijen elkaar inspireren, voeden en 
zich vervolgens bewust worden van de meerwaarde van een mogelijke 
samenwerking. De open geest van choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui 
leidde al tot tal van vruchtbare samenwerkingen. Na een studiosessie 
was hij meteen onder de indruk van het uitzonderlijke talent van de 
jonge Chinese danseres Yabin Wang. Hij besloot voor haar en haar 
Yabin Dance Studio een choreografie te maken met vier Chinese 
dansers en drie leden van zijn eigen dansgezelschap Eastman. In 
生长genesis haalt Sidi Larbi Cherkaoui een aantal vragen aan. Waar 
komen we vandaan? Waar groeien we naartoe? Hoe gaan we om met 
alle manipulaties in ons leven? Hoe gaan we om met verwachtingen, 
projecties van anderen, maar ook van onszelf?

fr  Fortement impressionné par l’extraordinaire talent de la jeune 
danseuse chinoise Yabin Wang, Sidi Larbi Cherkaoui a décidé 
d’imaginer une chorégraphie pour elle et son Yabin Dance Studio, 
impliquant quatre danseurs chinois et trois membres de sa propre 
compagnie Eastman. Un croisement fertile entre orient et occident !

en  Sidi Larbi Cherkaoui was immediately impressed by the exceptional 
talent of young Chinese dancer Yabin Wang. He therefore decided to 
create a choreography for her and her Yabin Dance Studio, featuring 
four Chinese dancers and three members of his own company Eastman. 
A fruitful cross-fertilisation between East and West!

‘Een wervelend, fascinerend schouwspel.’  
— De Standaard (BE) 

CONTEXT

di 09.12.14 / 14.00-17.00 / 

Kamermuziekzaal 

OPEN UNIVERSITEIT

Analyse van het werk van Sidi 

Larbi Cherkaoui (door Guy 

Cools)

Gratis met een ticket binnen 

December Dance 14 p. 36
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N(own)ow
Hyoseung Ye (Zuid-Korea)
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STADSSCHOUWBURG x 20.00

19.15 Inleiding

€ 15 12 9

Combireeks December Dance

Hyoseung Ye concept

Hyoseung Ye, Matthieu Desseigne 

Ravel, Ross McCormack, Elie Tass, 

Romeu Runa choreografie & creatie

NN dans

Purena Lee dramaturgie

Namjo Kim lichtontwerp

in opdracht van LIG Arts Hall (Seoul)

BELGISCHE PREMIÈRE

nl  In N(own)ow draait alles rond de man, bezeten door zijn impulsen 
en verlangens. Het is een stille esthetische en sensuele ode aan het 
(mannelijke) dansende lichaam. Oorspronkelijk bracht Ye voor 
N(own)ow vijf dansers samen uit het gezelschap les ballets C de la B. 
Voor December Dance bewerkt hij de voorstelling voor een volledige 
mannelijke Koreaanse cast. De Zuid-Koreaanse Hyoseung Ye studeerde 
traditionele, klassieke en hedendaagse dans en danste vervolgens een 
tijdje bij de Seoul Contemporary Dance Company. Na een tussenstop in 
Frankrijk bij choreografe Carolyn Carlson was hij acht jaar verbonden 
aan het gezelschap les ballets C de la B van Alain Platel. Hij stond mee 
op het podium in Platels vsprs, pitié! en Out of Context.

fr  Le chorégraphe sud-coréen Hyoseung Ye a dansé pendant huit ans 
auprès d’Alain Platel. N(own)ow réunissait initialement cinq danseurs 
de la compagnie les ballets C de la B. Pour December Dance, Ye a 
retravaillé le spectacle pour une distribution exclusivement masculine 
et coréenne. N(own)ow est une ode silencieuse et sensuelle au corps 
(masculin) dansant.

en  South Korean choreographer Hyoseung Ye danced for eight years 
with Alain Platel. Originally, he invited five dancers from Platel’s les 
Ballets C de la B to join him for N(own)ow. For December Dance, he 
has reworked the performance for an exclusively male Korean cast. 
N(own) ow is a reserved and sensual ode to the (male) dancing body.

‘Een werk over wat mannen doen in een ruimte. 
Geobjectiveerde mannen, mannen als subject, 
mannen, punt. Met hun zwaktes maar niet zonder 
kracht, gereserveerd maar niet zonder appetijt.’  
— Lola Gruber, Festival Paris Quartier d’Eté (FR)
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11.12.2014  

Uphill
Shang-Chi Sun (Taiwan)

27

MAZ x 20.00

19.15 Inleiding

€ 15

Combireeks December Dance

Shang-Chi Sun choreografie

Annapoala Leso assistentie choreografie

David Essing, Ross Martinson, Shang-

Chi Sun dans

Jörg Ritzenhoff muziek

Hans Fründt lichtontwerp & 

scenografie

productie: Company Shang-Chi Sun

in opdracht van het National Chiang 

Kai-Shek Cultural Center (Taiwan)

coproductie: fabrik Potsdam

met de steun van Sophiensaele 

(Berlijn), de Kulturverwaltung des 

Landes Berlin en het Centre Culturel de 

Taiwain à Paris

BELGISCHE PREMIÈRE

nl  De Taiwanese choreograaf en performer Shang-Chi Sun danste 
onder andere voor Sasha Waltz & Guests en het Cloud Gate Dance 
Theatre of Taiwan. In 2001 richtte hij in Berlijn zijn eigen gezelschap 
op. Met Uphill brengt hij dans pur sang. Abstract werk bestaande uit 
pure lichaamstaal, zonder verhaal, zonder dramatische setting. De 
drie dansers tasten elkaar af in een spel van provocatie en vertrouwen. 
Soms meditatief, soms radicaal. Sun stript de voorstelling van alle 
overbodigheden tot enkel een lege ruimte en luide, pulserende, bijna 
tastbare muziek overblijft. Zo bewijst hij des te meer zijn zin voor 
esthetiek en zijn technische talenten als choreograaf én danser. Een ware 
streling voor het oog. Shang-Chi Sun was al eerder in Brugge te zien. 
In 2011 selecteerde Akram Khan als curator van December Dance 11 
immers zijn opmerkelijke solo Je.Sans.Paroles, die toen op luid applaus 
werd onthaald door het publiek.

fr  Avec Uphill, Shang-Chi Sun, chorégraphe et danseur taïwanais 
résidant à Berlin, offre un spectacle 100 % danse. Une œuvre abstraite 
à la gestuelle épurée, sans récit ni action dramatique. Les trois danseurs 
se frôlent dans un jeu de provocation et de confiance, tantôt méditatif, 
tantôt radical.

en  In Uphill, Taiwanese choreographer-dancer Shang-Chi Sun – who 
is now a resident of Berlin – presents dance pur sang: an abstract work 
consisting of pure body language, with no narrative and no dramatic 
setting. Its three dancers touch and explore each other in an interplay of 
provocation and trust, sometimes meditative, sometimes radical.

‘In Uphill toont Shang-Chi Sun duidelijk de 
puurheid van het lichaam in een dynamisch 
en melodieus ritme. Hij geeft zijn visie 
over dansesthetica en zijn kennis van 
lichaamsbewegingen weer. Hij creëert een volledig 
nieuwe taal.’  
— Ping-Xiu Cheng, PA-REVIEW (TW) 
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12.12.2014  

Listening to Third 
Grandmother’s  
Stories 
Living Dance Studio /  
Wen Hui (China) 

29

STADSSCHOUWBURG x 20.00

€ 15 12 9

Combireeks December Dance

Wen Hui choreografie en documentaire 

Li Xinmin, Lao Xiujuan, Wen Hui 

performers

Eduard Steenbergen lichtontwerp

Wen Luyuan muziek

Wu Wenguang producer

productie: Living Dance Studio

nl  De Chinese machthebbers zijn niet bepaald gecharmeerd door 
de onderwerpen die de ‘tegendraadse’ choreografe Wen Hui in haar 
werk aansnijdt: de grote hongersnood, de verschrikkingen van Mao’s 
Culturele Revolutie, seks en zwangerschap. De Living Dance Studio 
van Wen Hui is het eerste onafhankelijke hedendaagse-dansgezelschap 
van de Volksrepubliek en wordt oogluikend toegestaan. Met dans, tekst, 
bestaand en nieuw filmmateriaal documenteert zij maatschappelijke 
fenomenen uit heden en verleden. Listening to Third Grandmother’s 
Stories is geïnspireerd op Hui’s ontmoeting met haar 83-jarige oudtante. 
Deze oudtante of ‘derde grootmoeder’ maakte alle omwentelingen van 
de 20e eeuw mee: haar afkomst uit een welgestelde familie werd onder 
het communistisch bewind een last, onder druk van het collectivisme 
moest zij leren zich te voegen naar de gemeenschap. Wen Hui volgde 
het omgekeerde traject toen China de communistische teugels langzaam 
liet vieren. Met hun persoonlijke herinneringen schrijven zij de recente 
geschiedenis van de vrouwen van China.

fr  Ce spectacle s’inspire d’un documentaire réalisé par Wen Hui sur 
la vie d’une vieille femme, sa « troisième grand-mère ». S’aidant de 
la biographie de celle-ci et mêlant danse, texte et film, la chorégraphe 
chinoise Wen Hui relate l’histoire récente de la Chine. 

en  This performance is based on a documentary Wen Hui made about 
the life of an elderly woman, her ‘third grandmother’. Basing herself on 
this lady’s biography, Chinese choreographer Wen Hui recounts China’s 
recent history, via a mix of dance, text and film. 

‘Wen Hui uit Peking (China) is enorm bezig met 
het collectieve geheugen en heel individuele 
kleine persoonlijke verhalen, maar steeds tegen de 
achtergrond van de grote geschiedenis …’  
— Frie Leysen (BE)
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13.12.2014  

Ghost Track 
LeineRoebana  
(Nederland/Indonesië) 

31

CONCERTZAAL x 20.00

19.15 Inleiding door Andrea Leine  

& Harijono Roebana

€ 32 27 21 16

Combireeks December Dance

Andrea Leine, Harijono Roebana 

concept & choreografie

Iwan Gunawan componist & dirigent

Kyai Fatahillah (Iwan Gunawan, 

Nining Karningsih, Wawan Setiawan, 

Hikmat Puji Nursapar, Dedi Supriadi, 

Tatang Taryana, Agus Zubaedi Kahar) 

gamelan-ensemble

Uri Eugenio, Agus Mbendhol 

Margiyanto, Sandhidea Cahyo Narpati, 

Tim Persent, Swantje Schäuble, Boby 

Ari Setiawan, Heather Ware, Luana 

van Eekeren, Camilla Bundel dans

Peter Delpeut dramaturgisch advies

Ascon de Nijs vormgeving

Paul van Laak lichtontwerp

Marjon Leek, Mariëtte Buiting 

kostuums

productie: LeineRoebana

BELGISCHE PREMIÈRE

DANS MET LIVEMUZIEK

nl  Hoe laat je nieuwe invloeden toe zonder jezelf te verliezen? Ghost 
Track is een vernieuwende ontmoeting van uitersten: Europa en 
Indonesië, het traditionele en het hedendaagse, dans en muziek. 
Choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana laten vijf in Europa 
opgeleide dansers en drie traditioneel geschoolde dansers uit Indonesië 
het podium delen met het Javaanse gamelan-ensemble van componist 
Iwan Gunawan. In zijn livemuziek mixt Gunawan traditionele 
klanken met afwijkende instrumenten, elektronica en genres als jazz 
en ambient. LeineRoebana – ‘het koningskoppel van de hedendaagse 
Nederlandse dans’ – groeide de afgelopen jaren uit tot een van de meest 
gerespecteerde grote dansgezelschappen van Nederland. Ghost Track is 
een fascinerende ontmoeting, een verwarrende, intense en verbluffende 
confrontatie. Het is een draaikolk van klank en beweging, virtuoos 
gespeeld en gedanst!

fr  Ghost Track met en présence de façon novatrice la danse et la 
musique live de diverses cultures. Cinq danseurs formés en Europe et 
trois danseurs indonésiens de formation traditionnelle partagent la scène 
avec un ensemble de gamelan javanais. Une rencontre fascinante et 
surprenante, un tourbillon de sons et de mouvements, joué et dansé avec 
virtuosité ! 

en  Ghost Track brings dance and live music from different cultures 
together in an innovative way. Five European-trained dancers and 
three traditionally trained Indonesian dancers share the stage with a 
Javanese gamelan ensemble. It is a fascinating and stunning encounter, 
a whirlpool of sound and movement, with virtuoso music and dance! 

‘Fascinerende reis door twee danswerelden.’  
— De Volkskrant (NL)

AANSLUITEND

slotfeest December Dance 14 

in het Concertgebouw (gratis met 

een ticket voor Ghost Track)

CONTEXT

Rond de voorstelling Ghost Track  

worden in het Concertgebouw 

een Indonesische dansworkshop, 

een gamelanworkshop en 

een lectureperformance 

rond Indonesische dansstijlen 

georganiseerd.  p. 38
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14.12.2014  

Raar? Maar waar! 
Lemm&Barkey  
& Needcompany (België) 

33

STADSSCHOUWBURG x 15.00

€ 12 9 / € 6 voor -26 j.

Combireeks December Dance

Grace Ellen Barkey choreografie

Lemm&Barkey beeldconcept

Benoît Gob, Sung-Im Her, Maarten 

Seghers, Mohamed Toukabri, Catherine 

Travelletti creatie & performance

Rombout Willems, Maarten Seghers 

muziek

Lot Lemm installatie & kostuums

Lemm&Barkey objecten

productie: Needcompany

in samenwerking met BRONKS 

(Brussel)

met de steun van de Vlaamse overheid

met muziek van Rombout Willems & 

Maarten Seghers

FAMILIEVOORSTELLING

vanaf 3 jaar

Onderdeel van December Dance Kids

nl  In de wondere wereld van Needcompany is alles mogelijk. Alles? 
Jawel! Geloof je ‘t niet misschien? Je ogen zien toch wat ze zien! De 
beer heeft een wassalon, de vis draagt een bh, een strijkplank met een 
slecht humeur, dat is toch niet raar? En alles danst dan met elkaar in, 
echt waar, alle kleuren. Ik denk dat je moet komen kijken, dan zie je 
het gebeuren! Choreografe Grace Ellen Barkey, geboren in Indonesië, 
en beeldend kunstenares Lot Lemm maken een dansvoorstelling voor 
kinderen met kleurrijke beelden, vreemde kostuums en verrassende 
objecten. Verwacht je niet aan een mooi opgebouwd en logisch verhaal, 
maar wel aan een energieke, grappige en kleurrijke woordeloze 
dansvoorstelling vol absurditeiten. Felgekleurde dieren en een kapitein 
zorgen voor knotsgek kijkplezier voor jong en oud. Niet te missen!
Na de voorstelling is iedereen welkom voor een leuke activiteit, helemaal 
in de sfeer van de voorstelling.

fr  La chorégraphe Grace Ellen Barkey, née en Indonésie, et la 
plasticienne Lot Lemm réalisent un spectacle de danse aux images 
chatoyantes, aux étranges costumes et aux objets surprenants. 
N’attendez pas un récit joliment construit et logique, mais plutôt un 
spectacle de danse muet, énergique, drôle et coloré plein d’absurdités 
pour petits et grands. 

en  Choreographer Grace Ellen Barkey, born in Indonesia, and visual 
artist Lot Lemm create a dance performance for children, using 
colourful images, strange costumes and unexpected objects. Don’t 
expect a nicely structured logical story, but rather an energetic, funny, 
colourful, wordless dance performance, brimming with absurdity for 
young and old. 

‘In het theater van Lemm&Barkey kan alles, en is 
alles mogelijk.’  
— Etcetera (BE)
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nl  Onder de noemer ‘December Dance Platform’ krijgt ook jong 
danstalent telkens een podium op het festival. Dit jaar staan tijdens het 
eerste weekend van December Dance enkele uitdagende en intelligent 
opgebouwde (solo-)voorstellingen op het programma, samengesteld in 
samenwerking met dramaturg Tang Fu Kuen (Singapore/Thailand).
Solodans is de laatste jaren een veelvoorkomend fenomeen geworden 
in de hedendaagse Aziatische dans. Steeds meer onafhankelijke 
freelance-dansers in de regio kiezen voor een solocarrière omdat ze niet 
afhankelijk kunnen blijven van de institutionele structuren voor de 
volledige ondersteuning van een productie. Ook een groot gevoel van 
efficiëntie en een streven om zich individueel uit te drukken speelt een 
rol. Choreografen van vandaag zijn wereldwijs en goed op de hoogte 
van wereldwijde trends, al is er vaak nog een zekere verbondenheid 
met de eigen culturele gebruiken en de lokale identiteit, die niet langer 
een vastliggende en beperkte categorie is. Het gevoel van hedendaagse 
identiteit is veranderlijk en veelzijdig, zoals de jonge generatie 
Aziatische choreografen in deze reeks treffend illustreren. 

fr  Durant « December Dance Platform », de jeunes talents de la danse se 
voient offrir une scène. Cette année, des spectacles (solo) provocateurs 
et intelligemment construits seront au programme du premier week-end 
de December Dance, composé en collaboration avec le dramaturge Tang 
Fu Kuen (Singapour/Thaïlande).

en  Under the title ‘December Dance Platform’, DD focuses attention on 
young, up-and-coming dance talent. This year, during the festival’s first 
weekend, intelligently constructed and challenging solo performances 
– compiled in collaboration with dramaturge Tang Fu Kuen (Singapore/
Thailand) – are on the programme.

DECEMBER DANCE PLATFORM

za 06.12.14 / 15.00 / Stadsschouwburg
Sinawi / A long talk to oneself / Kim Jae duk / Kim Bo ra
p. 11
 
za 06.12.14 / 17.00 / Biekorf            
The Gay Romeo / Daniel Kok
p. 13    
 
zo 07.12.14 / 15.00 / Biekorf
Notion: Dance Fiction / Choy Ka Fai
p. 17

zo 07.12.14 / 17.00 / Stadsschouwburg
Macho Dancer / Eisa Jocson
p. 19

N
o

tio
n:

 D
an

ce
 F

ic
tio

n

DECEMBER 
DANCE PLATFORM

Jong danstalent  
krijgt podium



Context
do x jeu x thu

04.12.2014 —
di x mar x tue

09.12.2014 
KAMERMUZIEKZAAL  

Gratis met een ticket binnen  

December Dance 14 (anders € 7)

i.s.m. Universiteit Gent (vakgroep 

Kunstwetenschappen)

Open Universiteit

nl  In twee lessen krijgt iedereen de kans om zich te verdiepen in een 
aantal relevante dansthema’s.
Het werk van Sidi Larbi Cherkaoui is exemplarisch voor een nieuwe 
generatie 21e-eeuwse choreografen die creëren vanuit hun eigen 
identiteit. Ze slaan de brug tussen de hedendaagse dans en meer 
traditionele vormen in een eclectische bewegingstaal die al die invloeden 
op een niet-hiërarchische wijze naast elkaar plaatst. We gaan dieper in 
op Cherkaoui’s wortels, zijn choreografische benaderingswijze en hoe 
hij van binnenuit de westerse, modernistische dansvisie hybridiseert. 
In een andere les belicht de Singaporese dramaturg Tang Fu Kuen 
verschillende hedendaagse vernieuwingen in de Aziatische dans.

fr  Deux leçons universitaires (ouvertes au public) vous donneront la 
possibilité de vous plonger dans plusieurs thèmes pertinents pour la 
danse. L’œuvre de Sidi Larbi Cherkaoui inspire toute une nouvelle 
génération de chorégraphes du XXIe siècle qui créent à partir de leur 
identité propre au croisement de plusieurs cultures. Ils jettent un pont 
entre  danse contemporaine et formes plus traditionnelles, dans une 
gestuelle éclectique qui juxtapose toutes ces influences sans aucune 
hiérarchie. Au cours de cette leçon universitaire, nous aborderons 
plus spécifiquement ses racines, son approche chorégraphique et la 
façon dont il hybride de l’intérieur la vision moderne occidentale 
de la danse. Au cours d’une autre leçon universitaire publique, le 
dramaturge singapourien Tang Fu Kuen exposera diverses innovations 
contemporaines dans la danse asiatique.

en  In two open university classes, everyone get a chance to explore a 
number of relevant dance themes.
Sidi Larbi Cherkaoui’s work exemplifies a new generation of 21st 
century choreographers, who draw upon their own identity to create 
across different cultures. They build bridges between contemporary and 
traditional dance forms using an eclectic movement vocabulary that 
juxtaposes all those influences in a non-hierarchical manner. In these 
open university classes we scrutinise Sidi Larbi Cherkaoui’s roots, his 
choreographic approach and how he hybridises the Western modernist 
dance vision from within. In another open university class Singaporean 
dramaturge Tang Fu Kuen discusses various contemporary innovations 
in Asiatic dance.

do 04.12.2014 / 14.00-17.00 / Kamermuziekzaal

Hedendaagse vernieuwingen in de Aziatische dans (door Tang Fu 

Kuen) (Engels gesproken)

di 09.12.2014 / 14.00-17.00 / Kamermuziekzaal

Analyse van het werk van Sidi Larbi Cherkaoui (door Guy Cools)

vr x ven x fri

05.12.2014
CONCERTGEBOUW  

14.00-17.00

www.vti.be

December Dance Rondetafel -  
The Flanders-Asia Connection

nl  Ter gelegenheid van December Dance 14, met de focus op 
podiumkunst en dans uit Azië, organiseren Concertgebouw Brugge en 
het Vlaams Theater Instituut een rondetafelontmoeting voor iedereen 
die geïnteresseerd is in uitwisseling en samenwerking met Azië. Het 
doel van de bijeenkomst is niet alleen het delen van ervaringen en 
informatie, maar ook het bespreken van mogelijke acties en initiatieven. 
Kunstenaars en gezelschappen met ervaring en/of projecten in Azië zijn 
van de partij, evenals een aantal Aziatische kunstenaars en producenten.

Info en inschrijvingen: www.vti.be

fr  À l’occasion de December Dance 14, consacré aux arts de la scène et à 
la danse d’Asie, le Concertgebouw Brugge et le Vlaams Theater Instituut 
organisent une table ronde pour toutes les personnes intéressées par 
les échanges et la collaboration avec l’Asie. Cette rencontre vise non 
seulement à partager des expériences et informations, mais aussi à 
débattre d’éventuelles actions et initiatives. Y participeront des artistes 
et compagnies ayant eu une expérience en Asie et/ou y ayant mené des 
projets, ainsi que plusieurs artistes et producteurs asiatiques.
 
Informations et inscriptions : www.vti.be  

en  To coincide with December Dance 14, which focuses on the 
performing arts and dance of Asia, Concertgebouw Brugge and the 
Flemish Theatre Institute (VTi) are organising a round-table meeting 
for everyone who is interested in cultural exchange and cooperation 
with Asia. The aim of the meeting is to provide a forum, not only for 
the sharing of information and experience, but also for the discussion 
of possible campaigns, activities and initiatives. Artists and companies 
with projects and/or experience in Asia will be present, as will a number 
of Asian artists and producers.
 
Info and registration: www.vti.be
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13.12.2014 
VORMINGPLUS  

Vormingplus regio Brugge

Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge

+32 50 33 01 12

regio.brugge@vormingplus.be

www.vormingplus.be/brugge

Workshops Vormpingplus rond Aziatische cultuur

In de marge van het festivalprogramma bieden Vormingplus 
en December Dance een reeks activiteiten aan die u helemaal 
onderdompelen in de Aziatische wereld.

Proeven van hedendaagse dans (o.l.v. Mileen Borgonjon)

woensdag 19.11, 26.11, 03.12 en 10.12, telkens van 19 tot 20.30 uur

Vier sessies lang experimenteer je met de basiselementen van dans 

(tijd, ruimte, dynamiek en vorm) via kleine bewegingsverkenningen en 

improvisatie-oefeningen.

Kennismaking met Butoh (o.l.v. Armand van den Hamer)

zaterdag 06.12, van 13 tot 16 uur

Butoh is een verstilde traditionele Japanse dansvorm, ontstaan als 

reactie op de gruwelijkheden van de atoombom. Meditatieve oefeningen 

worden afgewisseld met articulaties van je lichaam en choreografieën 

van je innerlijke beleving. Je verlaat de workshop met een sterker 

lichaamsbewustzijn en een notie van de rijke wereld van de Butoh.

Kookworkshop  de Thaise keuken (o.l.v. Nancy (Chanapa) Gydé)

Menu I: vrijdag 28.11, van 19 tot 22 uur en zaterdag 29.11, van 9 tot 12 uur

Menu II: vrijdag 05.12, van 19 tot 22 uur en zaterdag 06.12, van 9 tot 12 uur

De Thaise keuken is zoveel meer dan koken met citroengras 

en kokosmelk. Ze is erg divers en maakt gebruik van een grote 

verscheidenheid aan ingrediënten, kruiden en specerijen. Tijdens de 

workshop maak je kennis met een fusionkeuken waar lokale kruiden en 

producten hun plaats vinden naast de typisch Thaise ingrediënten. 

Japanse kalligrafie – een kennismaking (o.l.v. Sol Michiels)

zaterdag 13.12, van 9.30 tot 12 uur

Het Japanse schrift is gebaseerd op het Chinese en bestaat uit een 

paar duizend Chinese karakters aangevuld met Japanse syllabische 

schrifttekens. Maak kennis met deze bijzondere schrijftaal en met de 

diverse penseelstreken waaruit karakters zijn opgebouwd. 

Traditionele Chinese theeceremonie (o.l.v. Robin Boels)

maandag 08.12, van 19 tot 21 uur

Tijdens deze kennismaking word je ingewijd in de geheimen van de Gong 

Fu Cha, de Chinese theeceremonie. Aan de Chinese theetafel gaat men 

voor een totaalbeleving en wil men altijd het beste uit de theeblaadjes 

naar boven halen.

zat x sam x sat

13.12.2014
CONCERTGEBOUW  

Workshops: € 20

Lecture-performance: gratis met een 

ticket binnen December Dance 14 

(anders € 7)

Workshops & lecture-performance Ghost Track

Rond de voorstelling Ghost Track worden in het Concertgebouw 
verschillende randactiviteiten georganiseerd. 

Indonesische dansworkshop - € 20

11.00-13.00

De Indonesische dansers uit de voorstelling Ghost Track van 

LeineRoebana nemen  jong en oud mee in de beweging van de oosterse 

en westerse dans, met aandacht voor de verschillende Indonesische en 

Javaanse dansstijlen. Alle niveaus zijn welkom!

  

Workshop gamelan - € 20

14.00-15.00

Workshop met de Indonesische  componist Iwan Gunawan, waarin u 

praktisch kennis maakt met het instrumentarium, de bijzondere klank van 

de gamelan en de werkwijze van Gunawan.

 

Lectureperformance rond Indonesische dansstijlen - gratis met een ticket 

binnen December Dance 14, anders € 7

16.30-17.30 

Interactieve presentatie en lecture-performance door danser en 

choreograaf Arnaud Kokosky Deforchaux over de verschillende 

traditionele Indonesische dansstijlen en hedendaagse dans. Ook gaat 

hij in op ontmoetingen tussen Oost en West aan de hand van beeld en 

videofragmenten. 
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HEDENDAAGSE DANS
IN BRUGGE SEIZOEN 2014-2015

za  20.09.14  Cocktails / Thierry Smits & Cie Thor Stadsschouwburg  

vr  26.09.14  Usually Beauty Fails / Fréderick Gravel & Gravel Art Group MaZ

wo  08.10.14 TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván* Concertgebouw

do  09.10.14 TOROBAKA / Akram Khan & Israel Galván* Concertgebouw

wo  15.10.14 15 Seconds of Fame / Koen De Preter & Aaben Dans MaZ

do  23.10.14  A Tranquil Star / Fitri Setyaningsih MaZ

wo  29.10.14  Badke / Les Ballets C de la B & KVS & Qattan Foundation MaZ

zo  09.11.14  Dune Street Project / Marc Vanrunxt Concertgebouw

wo  12.11.14  Rayahzone / Ali & Hèdi Thabet MaZ

vr  21.11.14  Coup Fatal / Alain Platel & Les Ballets C de la B & KVS*  Concertgebouw

do  04.12.14  Beyond Time / U-Theatre* Concertgebouw

vr  05.12.14  Hanoi Stardust / Arco Renz & Vietnam National Opera Ballet* MaZ

za  06.12.14  Sinawi / Kim Jae Duk & Kim Bo Ra* Stadsschouwburg  

za  06.12.14  A Long Talk to Oneself / Kim Bo Ra* Stadsschouwburg  

za  06.12.14  The Gay Romeo / Daniel Kok*  Biekorf

za  06.12.14  Umusuna / Sankai Juku* Concertgebouw

zo  07.12.14  Notion: Dance Fiction / Choy Ka Fai*  Biekorf

zo  07.12.14  Macho Dancer / Eisa Jocson* Stadsschouwburg  

zo  07.12.14  Black and White / Pichet Klunchun Dance Company* MaZ

di  09.12.14  生长 genesis / Sidi Larbi Cherkaoui & Eastman & Yabin Dance Studio* Concertgebouw

wo  10.12.14  N(own)ow / Hyoseung Ye* Stadsschouwburg  

do  11.10.14  Uphill / Shang-Chi Sun* MaZ

vr  12.12.14    Listening to Third Grandmother’s Stories / Living Dance Studio / Wen Hui*  Stadsschouwburg

za  13.12.14  Ghost Track / LeineRoebana* Concertgebouw

zo  14.12.14  Raar? Maar Waar! / Lemm&Barkey & Needcompany * Stadsschouwburg 

do  15.01.15  MushRoom / Grace Ellen Barkey & Needcompany MaZ

wo  21.01.15  Real, So Real / Marc Vanrunxt & ChampdAction Concertgebouw

do  29.01.15  The Goldlandbergs / Emanuel Gat Dance* Stadsschouwburg  

do  05.02.15  Tauberbach / Alain Platel & Les Ballets C de la B & NTGent Stadsschouwburg  

wo  11.02.15  Hunter / Meg Stuart & Damaged Goods MaZ

zo  22.02.15    Wulong of de dansende draak / HETPALEIS*    Concertgebouw

vr  27.02.15  Talk to the Demon / Wim Vandekeybus & Ultima Vez MaZ

do  05.03.15 Infra & Outlier / Ballet Vlaanderen & Wayne McGregor  Concertgebouw

za  07.03.15  Atomos / Random Dance & Wayne McGregor Concertgebouw

do  12.03.15  Duramadre / KM29 MaZ

za  21.03.15  Luisa Palicio Stadsschouwburg  

di  24.03.15  The Lee Ellroy Show / Hans Van den Broeck & Cie Soit MaZ

di  31.03.15  House / L-E-V & Sharon Eyal & Gai Behar Stadsschouwburg

di  21.04.15  Vader / Peeping Tom MaZ

wo  29.04.15  The Dog Days Are Over / Jan Martens MaZ

di  12.05.15  Paradoxe Mélodie / Danièle Desnoyers & Le Carré des Lombes* Stadsschouwburg  

za  30.05.15  The Seven Tears of John Dowland / Hathor Consort & Femke Gyselinck Concertgebouw

do  04.06.15  Creatie 2015 / Anne Teresa De Keersmaeker & Rosas  Concertgebouw

* Samenwerking tussen Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum Brugge

TICKETS & INFO

Voorstellingen in Concertgebouw Brugge:  Alle andere voorstellingen:

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

www.concertgebouw.be www.ccbrugge.be

BruggeFoto14

nl In december vindt de 2e editie van BruggeFoto plaats, een evenement 
met tentoonstellingen op 7 locaties in het centrum van Brugge. Naast de 
expo 14-18. Oorlog in Beeld/Brugge in Oorlog in de Stadshallen, met 
werk van Carl De Keyzer en David Van Reybrouck rond 100 jaar WO 
I en van fotografen van het agentschap Magnum, ligt de focus van de 
beelden dit jaar grotendeels op Azië.

44 Gallery en Fotohuis Academie Brugge DKO programmeren de grote 

tentoonstelling Asia Express, met series van John Vink, Gert Jochems, Zaza 

Bertrand, Maroesjka Lavigne, Niels Stomps, Xiao Xiao Xu en 10 andere 

fotografen. Het Concertgebouw toont een selectie productiefoto’s in het 

Concertgebouwcafé. In de Schipperskapel brengt de Japanse Kawori Inbe 

donkere erotiek. Laura Lafon toont haar werk over liefde en relaties in 

Koerdistan in 44 Gallery. In het Volkskundemuseum presenteert Max Pinckers 

met Snapshot beelden over de gevechtskunsten van de Hallebardiers. In de 

Cultuurhal loopt de expo Obscuur, met foto’s van de Fotonale-wedstrijd.

fr  En décembre aura lieu BruggeFoto14, un événement décliné en plusieurs 
expositions dans 7 lieux au cœur de Bruges. Hormis l’exposition 14-18. 
Oorlog in Beeld/Brugge in Oorlog aux Stadshallen, autour du centième 
anniversaire de la Première Guerre mondiale, les photos se concentreront 
cette année essentiellement sur l’Asie. Lieux : 44 Gallery, Fotohuis 
Academie Brugge DKO (Asia Express), Concertgebouw (photos de 
production), Schipperskapel (Kawori Inbe), 44 Gallery (Laura Lafon), 
Volkskundemuseum (Snapshot), Cultuurhal (Obscuur). 

en  In December the second edition of BruggeFoto takes place, an 
event that features exhibitions at 7 Bruges city centre locations. Apart 
from the exhibition 14-18. The War in Pictures | Bruges at War, in 
the Stadshallen (Town Halls), the focus this year is largely on Asia. 
Locations: 44 Gallery and Fotohuis Academie Brugge DKO (Asia 
Express), Concertgebouw (production photos), Schipperskapel 
(Kawori Inbe), 44 Gallery (Laura Lafon), Volkskundemuseum 
(Snapshot), Cultuurhal (Obscuur).

Fototentoonstelling December Dance 14

nl  Tijdens December Dance 14 is er in het Concertgebouwcafé een 
selectie productiefoto’s te zien.

fr  Durant December Dance 14, une sélection de photos de production 
sera exposée au Concertgebouwcafé.

en  During December Dance 14 a selection of production photos will be 
on show in the Concertgebouw café.

di x mar x tue

14.10.2014 —
zo x dim x sun

22.02.2015 
DIVERSE LOCATIES IN BRUGGE  

Organisatie: Stad Brugge, in 

samenwerking met private partners

www.bruggefoto.be

wo x mer x wed

19.11.2014 —
zo x dim x sun

21.12.2014 
CONCERTGEBOUWCAFÉ  

Gratis



UNE ORGANISATION DE / EEN ORGANISATIE VAN AVEC LE SOUTIEN DE / MET DE STEUN VANAVEC LE SOUTIEN DE L’UNION EUROPÉENNE,
Fonds Européen de Développement Régional,
INTERREG efface les frontières.

MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE,
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 
NTERREG doet grenzen vervagen.

DORIS UHLICH (AT)
ALAIN PLATEL / NTGENT, MÜNCHNER KAMMERSPIELE & LES BALLETS C DE LA B (BE)
LISBETH GRUWEZ / VOETVOLK (BE)
LIQUID LOFT / CHRIS HARING (AT)
MYLÈNE BENOIT (FR)
JEFTA VAN DINTHER (SE/NL)
FIELDWORKS / HEINE AVDAL & YUKIKO SHINOZAKI (BE)
FRANÇOIS CHAIGNAUD & CÉCILIA BENGOLEA (FR/AR)
METTE EDVARDSEN (NW)
ROMEO CASTELLUCCI (IT)
ZITA DANCE COMPANY (GR)
LUC PERCEVAL / NTGENT & THALIA THEATER HAMBURG (BE/DE)
MILO RAU / INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL MURDER (CH)
MARJOLIJN VAN HEEMSTRA / RO THEATER & FRASCATI (NL)
BENJAMIN VERDONCK / TONEELHUIS (BE)
LOTTE VAN DEN BERG (NL)
OSKARAS KORSUNOVAS (LT)

…

INFO & TICKETS:
WWW.NEXTFESTIVAL.EU
+32 56 23 98 55
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Domein Wayne McGregor
05 — 07.03.15 Een van de meest inventieve choreografen 

van vandaag presenteert unieke en multi-
disciplinaire dansvoorstellingen!
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NOUVEAU !
Profitez du PASS Liberté et bénéficiez de 15% de réduction en catégories 1, 2 et 3 (50% de

réduction pour les - de 28 ans) sur tous vos achats de la saison. 
Tarif du pass: 10€ (5€ jusqu'au 6 octobre pour les - 28 ans)

OPÉRA DE LILLE

CASTOR & POLLUX OPÉRA 17-25 OCT
JOURNAL D’UN DISPARU OPÉRA 12-16 NOV
TAUBERBACH DANSE 19-22 NOV
COUP FATAL MUSIQUE 12-13 DÉC

+33 (0)362 21 21 21 BILLETTERIE@OPERA-LILLE.FR WWW.OPERA-LILLE.FR

SEPT>DÉC
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Read «tanz» online and for free! Download the «tanz»-App*.  
go to settings and enter the following code: novembertanz 

Then simply download the november-issue for free  
* only for iOS and Android

Friedrich Berlin GmbH

DER 
THEATER
VERLAG

Friedrich Berlin GmbH

for free 

the european leading  
dance magazin



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 
 
Jongeren tot 26 jaar krijgen 50% 
Discoverykorting op de ticketprijs. 

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

Ticketlijn Concertgebouw

+32 70 22 33 02

Cultuurcentrum Brugge

+32 50 44 30 60

Tickets & info                          www.decemberdance.be
Programmering Samme Raeymaekers en Sonia Debal — Eindredactie Eva Hautekiet —  
Coverbeeld Umusuna — Vormgeving Studio Jurgen Maelfeyt —  
V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Contact en info: Samme Raeymaekers – decemberdance@concertgebouw.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
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Ga na het concert met de Avondlijn naar huis. 
Voor info en dienstregeling: +32 70 22 02 00  
of www.delijn.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 

Les jeunes de -26 ans bénéficient 
d’une réduction Discovery 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

Youngsters (-26) receive a 50% 
Discovery discount on the ticket 
price.

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 bij In&Uit Brugge, Ticketlijn Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge en aan de avondkassa.
1 € frais de traitement par billet au In&Uit Brugge, Ligne billetterie Concertgebouw, Cultuurcentrum Brugge et à la billetterie.
Booking fee: € 1 per ticket via Ticket Line Concertgebouw or at In&Uit Brugge, Cultuurcentrum Brugge and the box office.

4

Concertgebouw (Concertzaal & Kamermuziekzaal)

Concertgebouwcafé

In&Uit Brugge
’t Zand 34, 8000 Brugge

MAZ  Magdalenazaal

Magdalenastraat 27, 8200 Brugge

Stadsschouwburg

Bespreekbureau Cultuurcentrum Brugge

Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Biekorf

Sint-Jakobsstraat 8, 8000 Brugge

1

2

3
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DO 04.12.14 / 20.00 / CONCERTZAAL
BEYOND TIME / U-THEATRE (TAIWAN)

VR 05.12.14 / 20.00 / MAGDALENAZAAL
HANOI STARDUST / ARCO RENZ / VIETNAM NATIONAL OPERA BALLET 
(BELGIË/VIETNAM)

ZA 06.12.14 / 15.00 / STADSSCHOUWBURG
SINAWI / A LONG TALK TO ONESELF / KIM JAE DUK (ZUID-KOREA) / 
KIM BO RA (ZUID-KOREA)

ZA 06.12.14 / 17.00 / BIEKORF  
THE GAY ROMEO / DANIEL KOK (SINGAPORE)

ZA 06.12.14 / 20.00 / CONCERTZAAL
UMUSUNA / SANKAI JUKU (JAPAN)

ZO 07.12.14 / 15.00 / BIEKORF
NOTION: DANCE FICTION / CHOY KA FAI (SINGAPORE)

ZO 07.12.14 / 17.00/ STADSSCHOUWBURG
MACHO DANCER / EISA JOCSON (FILIPIJNEN)

ZO 07.12.14 / 20.00 / MAGDALENAZAAL
BLACK AND WHITE / PICHET KLUNCHUN DANCE COMPANY (THAILAND)

DI 09.12.14 / 20.00 / CONCERTZAAL
生长 GENESIS / SIDI LARBI CHERKAOUI / EASTMAN & YABIN DANCE STUDIO 
(BELGIË/CHINA) 

WO 10.12.14 / 20.00 / STADSSCHOUWBURG
N(OWN)OW / HYOSEUNG YE (ZUID-KOREA)

DO 11.12.14 / 20.00 / MAGDALENAZAAL 
UPHILL / SHANG-CHI SUN (TAIWAN)

VR 12.12.14 / 20.00 / STADSSCHOUWBURG
LISTENING TO THIRD GRANDMOTHER’S STORIES / LIVING DANCE STUDIO / 
WEN HUI (CHINA)

ZA 13.12.14 / 20.00 / CONCERTZAAL
GHOST TRACK / LEINEROEBANA (NEDERLAND/INDONESIË)

ZO 14.12.14 / 15.00 / STADSSCHOUWBURG
RAAR? MAAR WAAR! / LEMM&BARKEY & NEEDCOMPANY (BELGIË)

TICKETS, INFO & TRAILERS
WWW.DECEMBERDANCE.BE
+32 70 22 33 02
+32 50 44 30 60


