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CULTUURPODIUM
ONLINE

CultuurpodiumOnline is
een online magazine over
podiumkunsten binnen en
buiten de muren van
theaters en concertzalen.
We schrijven over alles
wat er op de podia te
doen is op het gebied van
theater, muziek, dans,
musical, jazz, opera,
festivals, klassieke muziek
en nog veel meer.
In de rubriek Even
voorstellen maakt u kennis
met onze medewerkers.

In ons tag overzicht
is te zien welke
onderwerpen u op onze
site kunt vinden. 

Accreditatie namens
CultuurpodiumOnline
wordt alleen
aangevraagd door de
coördinatoren wiens
naam vermeld wordt in
het colofon. Krijgt u
accreditatieaanvragen
binnen van anderen
namens
CultuurpodiumOnline,
checkt u dan aub even
via het algemene
mailadres of dat wel
klopt. 

SPECIALS

Festival aan de Werf
Holland Festival
Artikelen over Oerol
Impressies van Oerol
Geluiden van Oerol
Onze speciale Oerolpagina
De Parade
Lowlands

BLOGGERS

CULTUUR OP TV

Opium
Vrije Geluiden

ONDERWERPEN

DIT ARTIKEL:

U leest "We dansen tot we erbij

neervallen", dat geplaatst is op 20 06

13 -‐ 16:42 en 530 woorden bevat. 

ZOEK BINNEN
CULTUURPODIUMONLINE

Zoek  naar..  Zoek!

GRATIS KAARTEN OF CD'S

Maandelijks hebben we acties voor

gratis kaarten of DVD/CD's. Wil je

tijdig bericht krijgen van de nieuwe

acties, meld je dan aan voor de

nieuwsbrief onderaan in deze kolom.

ELDERS OP HET WEB

MySpace

YouTube

Hyves

Twitter

 

 

CD/DVD RECENSIES

Wilt u een CD of DVD laten recenseren

door één van de medewerkers van

CultuurpodiumOnline, dan kunt u een

exemplaar, liefst voorzien van

achtergrondinformatie of persbericht

opsturen naar ons postadres. 

AANMELDEN 
NIEUWS & ACTIES

E-‐mail adres:

Naam:

Verzenden

UW PRODUCTIE OP
CULTUUURPODIUMONLINE

De redactie van Cultuurpodium Online

ontvangt een grote hoeveelheid

uitnodigingen voor voorstellingen,

concerten en festivals. Jammer genoeg

kunnen we niet van alles verslag doen in

ons magazine. We proberen bovendien

om een zo afwisselend mogelijk beeld

te geven van wat er op de Nederlandse

podia allemaal te beleven valt. We

kunnen daarom niet garanderen dat we

aandacht aan uw voorstelling zullen

besteden. Wel kunnen we altijd een
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WE DANSEN TOT WE ERBIJ NEERVALLEN

Van onze redacteur in West-‐Terschelling

Gisteravond omstreeks half 11 in de avond is op een voetbalveld te West-‐Terschelling een

vete uitgebroken. Om verder lichamelijk letsel te voorkomen zijn twee vrouwen

aangehouden. Beiden verklaarden Aurora te heten. De politie moest tussenbeide komen.

Een massale vechtpartij werd daarmee voorkomen. De burgemeester roept op tot kalmte:

“Zinloos geweld kan nooit een oplossing zijn.” Het OM stelt een onderzoek in.

    

Door Youetta Visser met foto's van Roger Bernat

Je moet het maar durven. Een dansvoorstelling maken waarin het publiek zelf de hoofdrol

speelt, zonder repetities vooraf. Met slechts een koptelefoon als regisseur. De Spanjaard

Roger Bernat heeft er geen moeite mee. Geamuseerd kijkt hij vanaf het trapje van zijn

Pipowagen toe hoe Voetbalveld West in no time verandert in een dansvloer. Zijn werk zit

erop. Het is fascinerend te zien hoe rond de 200 Oerolgangers de opdrachten van de

mechanische stem automatisch volgen. Maar hij heeft buiten de twee vrouwen gerekend

die beiden beslissen dat hun ‘five minuts of fame’ nu maar eens moeten aanbreken.

Aanvankelijk dragen wij wat onwennig de uitgereikte koptelefoons, waaruit een blikken

vrouwenstem ons toespreekt met instructies. Op de achtergrond flarden van de ‘Sacre du

Printemps’ van Igor Stravinsky, waarop deze voorstelling is gebaseerd. Maar binnen

enkele minuten is iedereen in beweging. Alsof de optie ‘niet meedoen’ eenvoudigweg

niet bestaat. Eerst de contouren schetsen van het verhaal en de omgeving afbakenen.

‘Dageraad’, moeten we op een groot schoolbord aan de rand van het veld kalken. Waar

komen ineens die krijtjes vandaan? ‘Heuvels’, zo gebiedt de stem op de koptelefoon ons,

komt op het schoolbord daartegenover. En dan hebben we ook nog ‘Bos’ aan weerszijden.

De toon is gezet.

Gaandeweg wordt duidelijk dat verschillende groepen verschillende instructies krijgen. Er

is ook een heldin, Aurora. Gespeeld door steeds wisselende deelnemers. Er is een rode lap

die later jurk blijkt te zijn. En een held, Romero. Zijn ze voor elkaar bestemd? Het lijkt

een onmogelijke liefde. Nu eens loopt ze dolend door het bos, gespeeld door steeds

wisselende personages. Dan weer ligt ze kermend op de rode lap en wordt ze

afgeschermd door haar kompanen. De wisseling van de helden gaat helaas niet altijd

vlekkeloos. Al snel treffen we een Aurora die weigert om afgewisseld te worden. Dapper

houdt zij enkele minuten vast aan de rode lap, ondanks de herhaaldelijke opdracht deze

los te laten. Daarna springen meerdere vrijwilligsters tegelijkertijd op bij de oproep voor

een nieuwe Aurora. De meesten haken keurig af, maar twee vrouwen blijven stoïcijns

staan. Tot grote hilariteit van het overige publiek gaan zij letterlijk de strijd aan om de

rol van Aurora. Ons verhaal krijgt een extra dramatische wending! Na enig geduw en

getrek slaan onze heldinnen elkaar letterlijk de koptelefoon van het hoofd. Romero is er
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kort bericht over uw productie melden

via onze twitterstream. 

HET PRIKBORD

Op ons prikbord in de rechterkolom

van de voorpagina hebben we plaats

voor de flyers van een beperkt aantal

voorstellingen en concerten. Wilt u ook

een flyer op ons prikbord plaatsen?

Stuur uw beeldmateriaal en eventueel

ander persmateriaal naar ons algemene

mailadres en als (of zodra) er plaats is

zullen we uw flyer op het prikbord

zetten.

zo door van slag dat ook hij vergeet zijn rol neer te leggen. 

  

Het volk volgt ondertussen keurig de opdrachten en rent van de ene naar de andere kant.

De heuvels in, dan weer naar het bos, hakkend met een bijl, knielend voor de held,

wippend op de tenen, zwaaiend met de amen in de avondbries. Verbeten probeert het

dansende publiek de voorstelling tot een goed einde te brengen. Als het volk in een cirkel

om Aurora moet gaan staan, omringen we beide krijsende vrouwen. En als het volk naar

haar toe moet rennen, splitst de groep keurig in tweeën om beide Aurora’s te eren. De

lampen langs het veld gaan aan, tassen worden langs de kant gesmeten, de voorstelling

moet doorgaan.

De chaos is tegen het einde van onze dans kompleet. Stravinsky horen wij al lang niet

meer. Op de rode lap in het midden van het veld liggen onze beide Aurora’s. Als de

blikken stem Romero vraagt zijn handen in de lucht te steken, strekken zes personen de

armen in de lucht, inclusief een van de Aurora’s. Het kan ons allemaal niets meer

schelen, we dansen tot we erbij neervallen. Drie helden buigen uiteindelijk voor onze

staande ovatie: twee Aurora’s en een Romero.

Dan maken we dat we wegkomen, onze heldinnen vechtend achterlatend...

Roger Bernat: The Rite of Springs

Locatie 11, Voetbalveld West

Oerol | Roger Bernat

 

Gebruikte Tags: igor_stravinsky, oerol, roger_bernat, sacre_du_printemps
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PRIKBORD

Hier op het prikbord kan
een flyer van uw
voorstelling komen te
staan. 

Op ons prikbord in de
rechterkolom van de
voorpagina hebben we
plaats voor de flyers van
een beperkt aantal
voorstellingen en
concerten. Wilt u ook een
flyer op ons prikbord
plaatsen? Stuur uw
beeldmateriaal en
eventueel ander
persmateriaal naar ons
algemene mailadres en als
(of zodra) er plaats is
zullen we uw flyer op het
prikbord zetten. 

 (optioneel veld)

 (optioneel veld)

Om geautomatiseerde spam in reacties te voorkomen stellen we je een eenvoudige vraag.

welk getal is een 1 en een nul achter elkaar? 

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is

goedgekeurd door een beheerder.

Plaats  Reactie  Preview  Reactie

Persoonlijke info onthouden?

 Ja, onthoud mij met een cookie.

Kleine lettertjes: Alle HTML-‐tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een

URL of e-‐mailadres in te typen.
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