
Hedendaagse dans
Evolutie vanuit klassieke dans



Martin Scorsese:
“Choreografie is de zuiverste vorm van 

film die bestaat omdat er geen 
geschiedenis achter zit die onze 

volledige aandacht vraagt.”



Terminologie

• Verleden: vast systeem, bekende en geoefende positiebenamingen 
(pas de deux, 1e positie, 2e positie, plié, relevé,...)

• Eigentijds: losmaaktechnieken, ruimtelijke compositie, uitlijning, 
dynamiek, grondwerk,...

• ALTIJD: basis en klassieke ballet training!



Het Zwanenmeer
Tchaikovsky
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y
6Ncs

30-33

Klassieke muziek

Bestudeerde bewegingen

Zeer stipt

Geen vrijheid, vrije meningsuiting

Prins Siegfried en prinses Odette, betoverd 
door tovenaar Von Rothbart

about:blank


Romeo en Julia
Prokofiev

Shakespeare!

Theatraliteit

Geaccentueerde bewegingen

Emotionele uitdrukkingen

https://www.youtube.com/watch?v=7zXfYyg
XX0I

about:blank


Le Sacre du Printemps
Stravinsky

Schandaal, 29/5/1913, Théâtre des Champs-
Elysées Parijs

Sergej Djagilev - Les Ballets Russes – Vaslav 
Nijinski

De Aanbidding van de Aarde + Het Offer van 
vrouw aan zonnegod

Vrouw danst tot ze sterft

Belang van ongewoon ritme en maatwisselingen

Maurice Béjart

https://www.youtube.com/watch?v=pNsI13xXc
5o

Pina Bausch

https://www.youtube.com/watch?v=mBJv1S5xY
T4

about:blank
about:blank


Tussen klassiek en hedendaags: 
moderne et post-moderne
• Isadora Duncan, Laban en Mary Wigman (mod)

https://www.youtube.com/watch?v=37sEaUhFzpI

https://www.youtube.com/watch?v=Kq2GgIMM060 

• Martha Graham

https://www.youtube.com/watch?v=b_63g5TICeY

• Alvin Ailey, Merce Cunningham

https://www.youtube.com/watch?v=mJtD8vdl4Ec&t=48s

• Pina Bausch en Trisha Brown (post-modern)

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Pina Bausch (1940-2009)
Pina - Official 3D Trailer 2011 (HD) - YouTube

• Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

• Van binnen naar buiten en terug

• The Season’s March (2011, Wim Wenders sur Pina Bausch), langue des signes

https://www.youtube.com/watch?v=vJpgjsOr6hk&list=RDvJpgjsOr6hk&start_radio=1&t=29

• Café Müller (1985) – gesloten ogen!

https://www.youtube.com/watch?v=3WLazG0bQPI

• Improvisation and the memory of [the dancer's] own experiences ... she asks questions—about 
parents, childhood, feelings in specific situations, the use of objects, dislikes, injuries, aspirations. 
From the answers develop gestures, sentences, dialogues, little scenes." The dancer is free to 
choose any expressive mode, verbal or physical.

about:blank
about:blank
about:blank


Pina (2011)
Wim Wenders

Documentaire

Hommage aan Pinadoor haar dansers

Pina Bausch:

Het leven, met zijn positieve en negatieve 
thema's, waarin ook verdriet en droefheid 
hun plaats hebben

Mengeling van theater en dans



Trisha Brown (1936-2017)
Uniek proces van 'memorised improvisation

• Rooftop Piece (1971)

https://www.youtube.com/watch?v=s6IR8lmGTxE

• Solo Olos (1976): drie frases vooruit en achteruit uitgevoerd na niet-
ingestudeerde verbale instructies van een vijfde danser

https://www.youtube.com/watch?v=U0QAbWXRqsM

• Set & Reset (1983)

https://www.youtube.com/watch?v=4juID0hSyaw

about:blank
about:blank
about:blank


Alain Platel (1959)

"Bausch's kind"; gebruikt ook gebarentaal

Zijn dansstijl: “bastaard dans”

Vaak chaotische combinaties van dans, theater, live muziek, circus,...

Vijf dingen die je moet weten over Alain Platel:

https://www.youtube.com/watch?v=jthpSnI3_vs

about:blank


Gardenia (2010)

• Over het sluiting van cabaret 
Barcelona

• Veroudering van het lichaam

• Hartzeer



Gardenia (2010): 7 dragqueens tussen 55 en 65 jaar

Gardenia - Bing video

- Geïnspireerd door film “Yo soy así” (“Zo ben ik”) over sluiting cabaret 
Barcelonasur fermeture 

- Centrale song: https://www.youtube.com/watch?v=1emgUdD3_pE (Caetano Veloso -
orig. Tomàs Méndez), Cucurrucucu Paloma, over verdrietige duif, 
lijdend onder de dood van vriendin, thema 'liefdesverdriet”

- Mix van dans, theater, muziek, cabaret

about:blank
about:blank


C(H)OEURS (2011)

• Coeur (hart) + Choeur (koor)

• Opéra, Wagner, Verdi

• Koor op podium



Live uitvoeringen van gerenommeerde klassieke werken, waaraan de 
musici volledig meewerken:

C(H)OEURS (2011)

https://www.youtube.com/watch?v=0ZQH9-A7XtU (trailer)

https://www.youtube.com/watch?v=LiYvKGWQnMc (volledige performance)

-Prachtige operamuziek van Wagner en Verdi die een stem aan het volk gaven na 
revoluties van 1848

-Met koor op het podium! 72 leden van het koor van Teatro Real Madrid nemen 
deel aan de voorstelling
-Verkent de verhouding tussen individu en maatschappij, binnen- en buitenwereld, 
drift en conventie in de wereld van nu

-Samenwerking met Sidi Larbi Cherkaoui

-Gebarentaal

about:blank
about:blank


Aantal boeiende fragmenten:

Début (0.00 – 6.00) 

“Vous voyez, ce que je suis c’est, c’est absolument rien. Et je n’ai 
rien à dire là-dessus. Rien. Bon, mais, c’est tout. 

Qu’est-ce que vous voulez que je dise d’autre?”

Partie 2 (22.00 – 35.00): heel emotionele scène!  

Partie 3 (1.03 – 1.10) “Busca a la persona que màs te parezca!” (“Zoek 
de persoon die het best op jou lijkt!”) 

Partie 4 (1.25.00 – 1.25.50): Over democratie et de teloorgang van 
dewereld.

Partie 5 (1.27 – 1.31): Liefdesdans

Partie 6 (1.34 – 1.43.50): Finale, met fantastische muziek! 



Coup Fatal (2014)
Musiciens congolais

Arias baroques

Douilles comme décor - guerre



• Coup Fatal  (2014): de lofzang op de vreugde en het eerbetoon aan de 
Congolese elegantie

• Een Congolese musici zingen barokke aria's in een decor van 
kogelhulzen, verzameld in Congolese oorlogsgebieden. Meer een 
muzikale voorstelling dan een dansvoorstelling.

https://www.youtube.com/watch?v=c-o-8zDX3fw

https://www.youtube.com/watch?v=6XfuGAj2tM8

• Nicht Schlafen (2016): voorstelling die een combinatie is van 
Afrikaanse polyfone muziek en de prachtige muziek van Mahler, in 
een decor gemaakt door Berlinde de Bruyckere, met elementen die 
verwijzen naar de eerste wereldoorlog (dekens, dode paarden)

https://www.youtube.com/watch?v=fPiZzE9yA2Y

https://www.youtube.com/watch?v=3qwWsh2lXp4

https://www.youtube.com/watch?v=JiMYByUFa1I

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Nicht Schlafen (2016)
Mahler + polyphonie africaine

Berlinde de Bruyckere

1ère Guerre Mondiale



• Le Sacre du Printemps (cf supra, diapo 6)

17 groepen niet-professionele dansers, 300 deelnemers, afzonderlijk 
gerepeteerd en hun choreografieën samengesteld op 28 april 2018 in 
Kouter in Gent

Doel: zoveel mogelijk mensen samenbrengen rond dans 

https://www.youtube.com/watch?v=2HobPbGH7P0

https://www.youtube.com/watch?v=_4Ch6mVJk9Q

about:blank
about:blank


Anne Teresa baronne De Keersmaecker (1960)

• Compagnie: Rosas

• P.A.R.T.S.: Performing Arts Research and Training Studios

• Tijdens jeugd: geen dansopleiding; fluit 

• Het begint altijd met de muziek: 

choreografie = kwestie van de muziek te analyseren, wat leidt tot het 
creëren van lijnen die ze voor elk van haar dansers tekent (bv. roos, 
ster, spiraal,... die herhaald worden)

• Vaak variaties op kleine bewegingen, spiegel reflecties, cirkel



Choreografieën = lichaam in relatie tot ruimte (podium) en tijd (muziek 
/ stilte)

Minder = meer

Beweging zuiveren



Wanneer ATDK spreekt…

• https://www.youtube.com/watch?v=h1uylpPPPqo

• https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/alleen-elvis-blijft-bestaan/8/alleen-
elvis-blijft-bestaan-s8a6-anne-teresa-de-keersmaeker/

about:blank
about:blank


Fase (1982) 

• ‘Four mouvements to the music of Steve Reich’

• 3 duetten en 1 solo

• ATDK en Michèle Anne de Mey (choreo + dans)

• 4 bewegingen - 4 verschillende plaatsen

• Nauwkeurige en nauwgezette precisie

• Perfecte controle van de bewegingen en de 'partiture

• Berekende momenten van disharmonie (fracties van 
een seconde): leidend tot veranderingen in de 
choreografie

• https://www.youtube.com/watch?v=DVK_5IXOHBU

(ATDK verklaart bewegingen) 

about:blank


Fase (1982)

• Herhalingen, Steve Reich, (inter)nationale doorbraak, °Rosas (1983), Kaaitheater

• Echte carrière: dagelijkse bewegingen

• Clapping (Felix Pakhuis, Anvers):

https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w

• Come out (Coca-Cola, Anderlecht):

https://www.youtube.com/watch?v=ouYiTiiY3vg

• Violin Fase (solo - Forêt de Tervuren, Vorst):

https://www.youtube.com/watch?v=i36Qhn7NhoA

• Piano Fase (studios Rosas, Bruxelles):

https://www.youtube.com/watch?v=RTke1tQztpQ

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Rosas danst Rosas 
(1983)

https://www.youtube.com/watch?v=
oQCTbCcSxis

Dagelijkse bewegingen

Typisch vrouwelijk

Herhalingen

Kleine veranderingen / 
disharmonieën

about:blank


P.A.R.T.S. (1995)

• “Om een leemte in België op te vullen, een plaats waar we nadenken 
over verleden, heden en toekomst, zodat nieuwe generaties opnieuw 
kunnen creëren”

• Dansopleiding (3 jaar opleiding, 2 jaar studio/master)

• Internationale groep van ongeveer 60 studenten

• Internationaal personeel - veranderingen in de danswereld 
onmiddellijk opgenomen

• Selecties wereldwijd gemaakt - 3 opeenvolgende evaluaties

• Cursus: het componeren van beweging en choreografie



Drumming (1998)

• Musiek van Steve Reich: percussion

• https://www.youtube.com/watch?v=Z
38N3ghDajs

• Ritme, ritme, ritme!!! 

• Zeer energetische voorstellingen!!

• Kleine veranderingen in muziek geven 
‘canons’ in de dans

about:blank


Rain (2001)
https://www.youtube.com/watch?v=PPvX9Z
Anwac

Musiek van Steve Reich

7 vrouwen et 3 mannen

Wiskundige figuren, eindeloze herhalingen, 
wiskundig innemen van de ruimte, 
voortdurende variatie = ATDK!

about:blank


A Love Supreme
(2005)

https://www.youtube.com/watch?v=Dog1
egx5OTU

Gebaseerd op een album van John 
Coltrane (jazz)

Samenwerking tussen ATDK en Salva 
Sanchis

Totale vrijheid in de uitwerking van de 
muzikale basisstructuur:

Improvisatie en compositie vormen een 
perfect geheel

4 dansers

Deel 1: zonder muziek!

Eerbetoon aan de goddelijke liefde

about:blank


Partita 2 (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=
fkc02E_VBCE

https://www.youtube.com/watch?v=
zMK46VM-58s

• Bach

• Handen en voeten zoeken elkaar 
voortdurend

about:blank
about:blank


Vortex temporum (2013)
Penser le temps: linéaire 
ou cyclique

https://www.youtube.com/watch?v=
JFvrYy6EeWE

Muzikanten hebben hun plaats 
(letterlijk) tussen dansers

7 dansers begeleid door 7 
muzikanten

Uitdrukking met betrekking tot 
instrument

Instructies

Geometrische vormen op de vloer

about:blank


The Goldberg Variations BWV988
(2020)

https://www.youtube.com/watch?v=G2BMn
u1S9GU

• Hyper gestructureerde muziek van Bach

• 30 complexe variaties op een enkel 
eenvoudig thema

• Zoeken naar vorm in constante beweging, 
zonder het essentiële te verliezen

about:blank


Wim Vandekeybus (1963)

Compagnie: Ultima Vez

Obsessieve herhalingen:

Hoe mensen reageren op extreme situaties, momenten van 

catastrofe

Humor, speelsheid, vrolijkheid (luchthartigheid)

Vitale energie in het lichaam zelf

Zoeken naar nieuwe vormen (performance, lichaamstaal, muziek)



Dynamiek vs conflict

Conflict tussen:

Lichaam – Geest

Gevoel – Rede

Man – Vrouw

Natuur – Cultuur

Menselijk – Dierlijk

Groep – Individu



What the body does 
not remember (1987)

• https://www.youtube.com/watch?v=6VNTp2Ie
_KI

• 1e spektakel

• Instincten en reflexen: wat het lichaam moet 
doen zonder keuze en om een uitweg te vinden

• Ruwe structuur, ruwe prestaties

• Taal uitvinden die aantrekking / afstoting 
uitdrukt (cf tango)

• Vergeet het danser zijn en vang bakstenen

• Muziek: ook nieuwe taal, instrumenten anders 
gebruiken

about:blank


Les porteuses de mauvaises 
nouvelles (1989)

• Instincten

• Impulsen

• Intuïtie

• Energie

• Risico

• Gevaar

• Dynamiek vs conflict



In spite of wishing and 
wanting (1999)

• https://www.youtube.com/watch
?v=wNQqlPbfNlw

• Performance zonder vrouwen, 
zonder contrasten

• Primitief menselijk verlangen en 
zijn onmogelijkheid

• Angst om iemands eigendom te 
worden en verlangen om veranderd 
te worden

• Muziek: David Byrne

about:blank


TrapTown (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=5A71s7D5sCY

• Dans, film, tekst, musiek

• Parallel universum, zonder besef van tijd en ruimte: nieuwe mythologie

• Conflicten tussen volkeren

• Noodzaak: emancipatie

about:blank


Traces (2019)

• https://www.youtube.com/watch
?v=f9LkGLK2C9w

• Zoeken naar sporen van de natuur 
die door het lichaam vergeten zijn

• Risico, gevaar, intuïtie

• Hoeveel meer natuur is er

in de mens?

about:blank


Blush (2002) 
https://www.youtube.com/watch?v=T1
BbxTWsoO4

• https://www.youtube.com/watch?
v=QtKUONLBP-8

• Film en dans

• Film = grens tussen 2 werelden

• Met WV als danseres

• Confrontatie tussen schoonheid en 
lelijkheid

• Begeleid door teksten van Peter 
Verhelst, gebaseerd op 
choreografisch materiaal

• Muziek: David Eugene Edwards (16 
Horsepower + Woven hand)

• Volledige versie: 

about:blank
about:blank


Belangrijke terminologie ivm danse:

• “Performance”: niet alleen dans, maar in combinatie met andere 
media, zoals film, tekst

• “Repertoire”: voorstellingen blijven tonen, herhalen anders 
verdwijnen ze (cf museum)



Sidi Larbi Cherkaoui (1976)

• Opleiding: P.A.R.T.S. (technieken van William Forsythe, Pina Bausch en 
Trisha brown)

• Samenwerking met jazz- en hip hopgezelschappen

• Bedrijf: Eastman

• Zeer persoonlijk, autobiografisch werk: identiteit, afkomst, culturen

• Zoekt antwoorden in mythen, oude bronnen, traditionele muziek, 
grote meesters (Brueghel: Babel - Mythe)



Si ta vie sera filmée, quelles scènes devront faire partie de ce 
film? Sidi Larbi Cherkaoui: “Dans tout ce que j’ai fait, j’étais 
toujours à la recherche de confirmation.”  

Zijn hele leven is een lange zoektocht naar verzoening, van 
boeddhistische monniken tot Beyonce.



« On a tendance à diviser la réalité. C'est de la danse, ça 
c'est du théâtre, ça c'est du chant... On est dans une 
culture où on dit "ça se divise comme ça", j'ai envie de 
dire "non, on choisit de le diviser comme ça, mais on 
pourrait effectuer la division là, et mettre un peu de ça 
dans ça aussi... » 



Foi (2003)
https://www.youtube.com/watch?v=91ssKk
ERDpw

(2.00)

• "Een wereld waarin de waarden van ieder 
mens botsen, een spiegel van al het slechte 
van onze hedendaagse samenlevingen, en 
die een harmonieus antwoord vindt in zang 
en dans. Het is juist dit zoeken naar 
harmonie dat het werk van Cherkaoui het 
best karakteriseert...".

• cf Sidi Larbi Cherkaoui's oorsprong

• Overleven na rampen

• Wat wordt doorgegeven, gaat over op de 
volgende generatie

• Sociaal-politieke thema's

• Capilla Flamenca, 14e eeuwse muziek

about:blank


Mythe (2007)

• Encyclopedie van picturale mythen en 
Westerse archetypen

• Innerlijke strijd tussen goed en kwaad, 7 
deugden en 7 ondeugden

• Context van het vagevuur / bibliotheek, grote 
deur, wachten tot de deur opengaat



Babel (Words)
(2010)

• https://www.youtube.com/watch?v=GhTQ86gY3qk

• Samenwerking met beeldhouwer Gormley

• Onderzoek naar de relatie tussen taal en identiteit, 
nationaliteit, religie

• Cf. Toren van Babel: gelijkenis over taalverwarring, 
straf voor Babylonische hoogmoed (Bijbel, Genesis, 
II, 1-9)

• Gebarentaal

• Modulaire bouw op het podium: kubussen, 
vierkanten, toren

• Pauken, ritme

• Oorlogscontext, machinegeweervuur, fysiek geweld

• Adelaar' symbool, macht, troon

about:blank


Brueghel 
(1525/30-1569)
2 x De toren van Babel (1563)

Inspiratiebron voor Mythe 
(constructie) en Babel 
(taalthema)



Dunas (2009)

• https://www.youtube.com/watch?v=
w-4tSspuIgk

• https://www.youtube.com/watch?v=
snFloPN9GS4

• Flamenco met Maria Pagés

• Titel: Metamorphoses

• Lakens

• Zand

• Verlangen om te verdwalen en 
gevonden te worden in de ander

• Visueel en intiem juweel!

about:blank
about:blank


Sutra (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=BRdB0Efc4ys

• Onderzoek en voorbereiding met 
monnik Shaolin:

• https://www.youtube.com/watch?v
=YlR20QB2s2I

• Oud en nieuw China

• West en Oost

• Zoeken naar harmonie tussen 
verschillen

• Bouwen en vernietigen, herbouwen 
(cf. Faith) in een modulaire wereld 
(houten dozen)

about:blank
about:blank

