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‘Leren dansen, 
 zingen èn acteren.’

LUCIA MARTHAS
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DANSEN IN NY
Maggy zette drie jaar geleden alles op alles om haar droom 

waar te maken: dansen bij Alvin Ailey in New York.
 

Lees het artikel op pagina 41

foto Daphne Youree 
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T
erwijl ik beducht voor corona een ‘veilige’ zitplaats 
zoek, stormt er over de stoelenrijen een man met wilde 
bos haar op me af die me al even verwilderd aankijkt. 
Alsof ik van een andere planeet kom of hem iets heb 

aangedaan. 
Pas als hij zich weer omdraait en ik zijn blote voeten en 

zomerse outfit zie, dringt het tot me door dat hij tot de thea-
tergroep behoort. In Children of Happyland likt een groepje 
survivors van een onbekende ramp zijn wonden. Om hun 
ergste dorst te lessen knijpen ze vochtige doekjes in hun mond 
uit en langzaam rapen ze de moed bijeen om verder te gaan. 

‘Are you OK?’ ‘I’m OK, I’m fine.’ Veel meer wordt er in Zarah 
Brachts stuk niet gezegd. De vijf performers uiten zich vooral 
met mime en dans. Enkelen van hen hebben al enige danser-
varing. Ashley Ho deed dit jaar mee aan One Nights Dance van 
Dansateliers en Melyn Chow was in Our 
house is on fire van NBprojects te zien. 

Alsof er niets gebeurd is herbouwen de 
survivors hun huizen en pakken hun nor-
male leventje weer op. Nou ja, normaal. 
Al gauw dagen ze elkaar uit met dwaze 
spelletjes, overdreven maniertjes, hofdans 
en tableaux vivants. Dat kan niet anders dan een keer foutlo-
pen. En inderdaad, om onaanwijsbare reden barst een van hen 
ineens in huilen uit. Met schmink brengt ze zichzelf beurse 
plekken aan. Om het evenwicht te herstellen doet de rest dat 
dan ook.

De voorstelling zit vol surreële, soms absurdistische scenes. 
En hij is heel associatief. Wat ik eruit oppik is dat we steeds in 
dezelfde patronen vervallen. Dat we weinig van het verleden 
leren en afstevenen op een nieuwe, onafwendbare ramp. Of dat 
de les is die de spelers ons willen voorhouden, weet ik niet. Met 
een ruk aan het koord trekken ze de voorstelling uit.  

‘DAT KAN NIET 
ANDERS DAN EEN 
KEER FOUTLOPEN.’

I’m OK



VOOR IEDEREEN MET EEN PASSIE VOOR DANS
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Maggy van den Heuvel 
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ODESSA BALLET
Wie zijn de sterren van 

De Notenkraker dit jaar?
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twist. Duda Paiva’s poppen komen 

tot leven.
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ZINDERELLA 

Hoe belangrijk is je uiterlijk 
voor jou? Een modern 

sprookje over ‘anders zijn’.

 

‘Zwaantje’ Michaela DePrince in 
Coppelia the movie 
Lees verder op pagina 12 
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foto Wim Lanseraas

foto  Halie

19  LUCIA MARTHAS 
‘Met onze opleiding tot artiest kun je 
alles worden, als je de kwaliteit maar 
achteraangaat.’ 

30  DROMEN IN FRIESLAND
Ivgi & Greben starten een nieuw 
dansgezelschap: ‘We willen vooral geen 
Zwanenmeer-uniformiteit.’

35  AMARE
Den Haag heeft een nieuw thuis voor 
cultuur, educatie, events en ontmoeting.  

45
ANITA BERBER

‘die Neue Frau’



Dans
We verzamelen de leukste nieuwtjes en 
voorstellingen voor je en zorgen dat je op 
de hoogte bent van de laatste danstrends.
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NIEUWS

ErfgoEd meEts 
NiEuw CircUS

foto Roos de Bolster

D
at is de slogan van de 
nieuwe voorstelling van 
circustheatergezelschap 

Boost. In Walking on Circus gaan 
hun artiesten met acrobatiek en 
dans de interactie aan met de 
bijzondere architectuur van de 
Beurs van Berlage uit het eind van 
de negentiende eeuw.  

Walking on Circus speelt van 26 
t/m 30 december elke dag door-
lopend in tijdslots. Volg in kleine 
groepjes een circusroute door de 
grote zalen van het beursgebouw. 

Voor actuele informatie zie 
www.boostproducties.nl/wal-
king-on-circus

Congratulations
Katarina Van den Wouwer 
heeft de Piket Kunstprijs in 
de categorie de dans gewon-
nen. De Prijs van Verdienste 
van Dansersfonds ‘79 ging dit 
jaar naar Krisztina de Châtel 
vanwege haar ‘eigenzinnige, 
gedurfde, altijd razendknappe 
en intrigerende choreografie-
en’. Remy Tilburg van Conny 
Janssen Danst kreeg de Aan-
moedigingsprijs. En voor zijn 
bijdrage aan talentontwikke-
ling ontving Ernst Meisner 
als artistiek leider van de 
Nationale Balletacademie 
én artistiek coördinator van 
de Junior Company van Het 
Nationale Ballet de Speciale 
Prijs.  

FATHER FIGURE 
Wat betekent het om een va-
derfiguur te zijn? Tien jaar na 
Father Father keert Lloyd Ma-
rengo terug met Father Figure. 
Een ingetogen realistische 
breakdancevoorstelling waar-
mee Lloydscompany zowel de 
problematische als positieve 
kanten van het universele 
thema vaderschap bespreek-
baar maakt. Geïnspireerd door 
en met bijdragen van onder 
meer b-boys Menno van Gorp, 
Xisco Ribboch, Mahamadou 
Gassama en muzikale alleskun-
ner Julio Pimentel. 
Tournee vanaf 13 januari 
www.lloydscompany.nl
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In Two Minds
Macht, manipulatie en 

volgzaamheid, daarover gaat 
de nieuwste voorstelling In Two 
Minds van Kalpanarts. De mens 
heeft een hang naar macht. De 

een wil invloed uitoefenen, terwijl 
een ander gewillig de rol van 

volger aanneemt. Vijf dansers 
en twee muzikanten maken dit 

spanningsveld voelbaar. 
In haar werk brengt Kalpana 

Raghuraman Indiase dansvormen 
samen met hedendaagse dans. 
De voorstelling maakt deel uit 

van Dance on Mute; een initiatief 
om dans beter toegankelijk te 
maken voor mensen met een 

gehoorbeperking. 
 

Meer info en speellijst op 
www.kalpanarts.com

WERELDKAMPIOEN  
ARTISTIC AERIAL HOOP
Ze was al Nederlands kampioen, 
maar nu heeft ze in ook het wereld-
kampioenschap Artistic Aerial Hoop 
Junior te pakken. ‘Het is hard trai-
nen, maar ook heel veel lol hebben’, 
zegt de vijftienjarige Iris Jaspers uit 
het Gelderse plaatsje Voor-Drempt, 
die al eerder in Hollands Got Talent 
haar kunnen liet zien. 
Pole and Aerial Sports (paaldans 
en luchtacrobatiek) is een van de 
snelst groeiende (dans)sporten in 
Nederland. Een spannende combi 
van kracht, lenigheid, uithoudings-
vermogen, expressie en show.
 
www.iris-aeriallistic.nl en 
www.dapf.nl

 

Golf nieuwe 
stukken

Another Kind of Blue van David 
Middendorp, die dans met tech-

nologie verbindt, toert deze winter 
rond met WAVE. Een avondvullende 

voorstelling met maar liefst vier 
nieuwe stukken. In het tweeluik 

Frequentie & Frequentie gaan de 
dansers een dialoog met zandpa-

tronen aan. In 15 Minute Universe 
bouwen ze met behulp van motion 

capture binnen vijftien minuten hun 
eigen universum en breken dat ook 

weer volledig af. En Hands On Stage 
is een ode aan de manier waarop we 

communiceren met onze handen.
www.anotherkindofblue.nl

 foto Bowie Verschuuren
foto D

avid M
iddendorp & M

atthijs Brussaard

foto Caroline Demey

MEER NIEUWS OP DANSMAGAZINE.NL: 
10 DANSDOCUMENTAIRES • MULTITALENT JASON GWEN

DANSEN BIJ DE JUNIOR COMPANY

Inzichten in vrijheid
Hoe rekbaar is vrijheid? Heeft vrijheid een prijs? Voor de dansvoorstelling Free-
dom laten Roni Haver en Guy Weizman zich inspireren door de levenslessen – 
inzichten in vrijheid - van Mohamedou Ould Slahi, die veertien jaar zonder bewijs 
en proces werd vastgehouden in Guantánamo Bay. Ould Slahi is een jaar lang 
‘writer-in-residence’ bij NITE.

Freedom van Club Guy & Roni & Slagwerk Den Haag toert tot 28 januari rond.  
www.nite.nl/freedom

foto Andreas Etter

ZET IN JE AGENDA: 
DANCEABLE 
SYMPOSIUM
11 FEBRUARI 2022

WWW.HOLLAND-DANCE.NL
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‘In R.I.O.T. probeer ik de binnenwereld 
van de onderdrukte te vangen, hoe 
ziet die eruit? Het gaat over het 
individu, dat niet krachtig genoeg van 

zich kan laten horen. Maar als verschillende 
individuen de weg naar elkaar weten te 
vinden, versterken ze elkaar en ontstaan er 
activistische bewegingen van mensen met 
eenzelfde inner rhythm. 
Je ziet nu een generatie die op allerlei fronten 
probeert los te bewegen van het systeem. 
Het kapitalisme, of breder, het dominante 
westerse denken wordt aan alle kanten 
bevraagd. Eindelijk bij een grote groep horen 
geeft een geweldig gevoel van extase. Maar 
tegelijkertijd moet je voor jezelf blijven 
denken: is het nog steeds mijn strijd?’

Je vorige voorstelling, Or Die Trying, ging 
over je vader, over nooit opgeven en blijven 
geloven in jezelf. In hoeverre is R.I.O.T. 
hierop een vervolg? 
‘Het is niet per se een vervolg op inhoud, 
maar ze raken elkaar wel. Ook R.I.O.T. gaat 
over naar binnen toe reiken, de zoektocht 
naar je innerlijke stem.
Sinds een paar jaar noem ik mijn voor 
stellingen dance chronicles. Geschiedschrij
vingen in een vormtaal die ik beheers. Mo
mentopnames van hoe ik nu naar de wereld 
kijk. Volgens mij is al mijn werk wel een soort 
journey van mijzelf in het leven.’ 

Vrouwen spelen een belangrijke rol in je 
werk…
‘Ja, de angels zoals ik ze noem staan voor de 
vrouwen die in de Afrikaanse diaspora de 
ruggengraat van een gemeenschap vormen. 
Zij zijn het die de mannen hun kracht geven 
en op een gegeven moment ingrijpen en 
zeggen: nu is het genoeg, face reality en pak 
je rol.’ 

Put je ook uit de belevenissen of 
opstandigheid van de dansers?
‘Dat is wel de manier waarop ik werk. 
Ik hou ervan dat mensen in ieder geval 

‘Voor wie R.I.O.T. is bedoeld?’ Alida Dors, die het artistiek leiderschap van 
Backbone heeft ingeruild voor dat van Theater Rotterdam, lacht: ‘Voor oude 
activisten, nieuwe activisten, relschoppers…’ Dan serieus: ‘Maar natuurlijk ook 
voor liefhebbers van dans. En muziek; Simone Giacomini maakt de muziekscore.’ 

tekst Joost Groeneboer

awareness hebben op het onderwerp. Dus 
dat ze er iets van vinden. Of dat ze het zelf 
hebben doorleefd. Een van de dansers zat 
bijvoorbeeld vroeger bij de Fside van Ajax. 
Er zitten in R.I.O.T. veel kreten, symbolen 
en fysieke codes waarmee met elkaar werd 
gecommuniceerd.’

Hoe opstandig ben je zelf, waar maak jij je 
druk om?
‘Haha, leuke vraag. Ik ben wel opstandig van 
aard, ja. Ik denk dat ik in mijn leven weinig 
direct voor waar aanneem. Als het gaat om 
sociale ongelijkheid, om hoe de samenleving 
met migranten omgaat.  
Ik ben wel een activist, al zul je me niet snel 
met een protestmars mee zien lopen. Mijn 
meest recente daad is misschien wel dat ik 
artistiek directeur ben geworden van Theater 
Rotterdam. Mijn attitude en alles waarin ik 
geloof wil ik inzetten om het instituut van 
binnenuit te veranderen. Om bij te dragen aan 
een meer inclusieve podiumkunstensector en 
dus ook samenleving.’  
 
Wat is de belangrijkste koerswijziging? 
‘We moeten meer uit onze ivoren toren 
durven gaan. We hebben een prachtig 
geoutilleerd gebouw, maar willen midden in 
de wereld staan. De komende tijd zetten wij 
nog meer in op interdisciplinaire producties. 
Naast tekstgedreven voorstellingen juist 
ook performance, mime en dans. De 
meerstemmigheid van het type verhalen en 
vormtalen moet worden vergroot.’ 



r.i.o.t

POSE

R.i.O.T VAN ALiDA DORS / 
THEAtER RotTErDAM

 
13 T/M 15 JANUARI IN ROTTERDAM 

EN T/M 11 FEBRUARI TOURNEE 
DOOR NEDERLAND 

MEER INFO EN SPEELDATA: 
WWW.THEATERROTTERDAM.NL/RIOT



Duda Paiva Company & 
Jong Nederlands Blazers Ensemble

presenteren 

Hét wintersprookje voor iedereen vanaf 6 jaar!
In de kerstvakantie in de theaters

www.dudapaiva.com

de sprookjeskoningin



‘DIT IS DE DANS DIE ALLES 
VERANDERT.’

RODE SCHOENTJES DANSFILMCOLUMN
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Dansen 
met Keira 
R

egisseur Joe Wright is 
wat mij betreft kampioen 
romantisch kostuumdrama. 
Op 3 februari verschijnt zijn 

nieuwe film Cyrano, ook weer zo’n 
prachtig liefdesverhaal. Cyrano de 
Bergerac - het toneelstuk dateert uit 
1897 - wordt ditmaal gespeeld door 
Peter Dinklage. Fascinerende cas-
ting, want Dinklage, die je misschien 
nog kent van Game of Thrones, is 
met zijn 1 meter 35 de grootste klei-
ne acteur van dit moment. De trailer 
belooft weer prachtige dansscènes in 
17de-eeuwse kostuums.

Wrights vorige film ging over 
Winston Churchill – bepaald geen 
soepele danser – maar de regisseur 
dankt zijn reputatie voor romantische 
dansscènes natuurlijk aan zijn debuutfilm, 
Pride & Prejudice (2005). De Jane Aus-
ten-verfilming met de beeldschone Keira 
Knightley bevat twee balscènes. De eerste, 
in de Meryton Assemby ballroom, biedt 
meteen een stukje dansgeschiedenis. Een 
Assembly Room was aan het begin van de 
negentiende eeuw 
een van de weinige 
gelegenheden waar 
Engelse mannen en 
de vrouwen elkaar 
konden ontmoeten zonder meteen hun 
reputatie te grabbel te gooien. Er werd bij-
voorbeeld de cotillon gedanst, een vrolijke 
scotch reel of de quadrille. 

Maar niet door Mr. Darcy, natuurlijk. 
‘Not if I can help it’, antwoordt hij knorrig 
wanneer Elizabeth hem vraagt of hij danst. 
Gelukkig draait hij bij, wat ons een tweede 
dansscène oplevert tijdens het Netherfield 
Ball. Eerst doen Elizabeth en Mr. Darcy 
nogal katterig tegen elkaar, maar dan 
gebeurt er iets betoverends. Opeens zijn 
alle anderen uit de balzaal verdwenen. Ze 
hebben alleen nog oog voor elkaar. Dit is 
niet zomaar een dans, dit is de dans die 
alles verandert.

In Anna Karenina (2012), met alwéér 
een hoofdrol voor de verrukkelijke Keira 

Knightley, gebeurt hetzelfde. Anna is in 
Sint Petersburg getrouwd met de saaie, 
maar gerespecteerde graaf Karenin. 
Wanneer ze haar broer in Moskou bezoekt, 
ontmoet ze de oogverblindende cavale-
rie-officier Vronsky. De mazurka dansen 
met graaf Vronsky, met zijn prachtige 
blauwe ogen, blonde snor en hagelwitte 

uniform is natuurlijk vragen 
om moeilijkheden. 

De mazurka is gebaseerd 
op oude Poolse volksdansen, 
maar de dans van Anna 

en Vronsky in de film werd bedacht door 
de hedendaagse Vlaams-Marokkaanse 
choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Teder 
tastende hand- en armgebaren, net een stel 
verliefde zwanen. Heel Moskou spreekt er 
schande van, en even later natuurlijk ook 
Sint-Petersburg.

Zucht… Had ik al gezegd hoe mooi Keira 
Knightley is in deze films? ‘So, what do you 
recommend to encourage affection?’, vraagt 
Mr. Darcy wanneer hij Elizabeth voor 
het eerste ontmoet in Pride & Prejudice. 
‘Dancing,’ antwoordt ze. Inderdaad: op slag 
verliefd.  

Anna Karenina 

BAREND 
DE VOOGD

HOOFDREDACTEUR 
VAN PREVIEW  

FILMMAGAZINE

schrijft elk nummer  
in Dans Magazine  

over oude en  
nieuwe, bekende en  

minder bekende  
filmdansscènes. Hij 
noemt zijn column 
Rode schoentjes. 

Naar de beroemde 
balletfilm The Red 

Shoes van Powell en 
Pressburger uit 1948.
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animatie
Choreograferen 
met

In Coppelia the movie komen 
twee werelden op ingenieuze 
wijze samen. Coppelia is een 
animatieschoonheid, maar 
Zwaantje – gedanst door Michaela 
DePrince – nog steeds een 
prachtmens van vlees en bloed. 
Met kerst naar de bioscoop dus.
tekst Mirjam van der Linden 

foto Niels Zwanenburg 
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RAFELRANDEN

Saint-Leon en librettist Charles Nuitter. Die oerversie 
was gebaseerd op een sinister sprookje van E.T.A. 
Hoffmann, Der Sandmann uit 1815. Daarin schept 
een uitvindersduo een beeldschone pop. Het enige 
wat zij mist, zijn levensechte ogen (het ballet zou 
eerder Het meisje met de emaille ogen heten). Saint- 
Leon en Nuitter maakten van het uitvindersduo een 
poppendokter. Deze Coppélius wil een levende geest 
overbrengen naar zijn lievelingspop Coppélia. Voor 
dit magisch experiment richt hij zijn pijlen op Franz, 
die geen oog meer heeft voor zijn verloofde Swanilda 
sinds hij de mooie ‘living doll’ heeft gezien. Maar zoals 
dat gaat in stichtelijke romantische sprookjes wordt 
Franz natuurlijk juist door Swanilda gered en komt 
alles dankzij de ware liefde weer goed. 

Ware schoonheid
Anderhalve eeuw later op het witte doek heet Swanilda 
Swan en vertolkt zij nog steeds de feitelijke hoofdrol – 
anders dan de titel van ballet en film suggereert. De in-
terpretatie die Brandsen gaf aan het verhaal is door de 
regisseurs behouden. Coppelius is in de 21ste eeuw geen 

poppendokter meer maar een plastisch 
chirurg die mensen verjongt en verfraait, 
met Coppelia als het ultieme vrouwelijke 
schoonheidsideaal: blond met wespen-

taille, maar wel ook flinke boezem en billen. Brandsen: 
‘De kern van het verhaal moest overeind blijven: ware 
schoonheid komt vanbinnen, ons geloof in maakbaar-
heid kan ook te ver gaan en niet meer dan schone 
schijn opleveren.’ 

Ook het sprookjesachtige van het verhaal en het ster-
ke karakter van Zwaantje stonden buiten kijf. Tudor 
vroeg Michaela DePrince voor Swan, een rol die ze 
ook bij Het Nationale Ballet heeft gedanst. DePrince, 
geboren in Sierra Leone en als geadopteerde oor-
logswees opgegroeid in een Amerikaans gezin, is een 
voortrekker in de empowerment van zwarte ballerina’s. 
Zij heeft het in de witte wereld van het ballet geschopt 
tot solist en haar levensverhaal opgetekend in een au-
tobiografie. Daarbij heeft ze nooit een geheim gemaakt 
– ook niet in de film – van haar huidziekte vitiligo. 
Brandsen: ‘Coppelia gaat over jezelf zijn. Michaela is 
de belichaming daarvan. Dat zij een ballerina van kleur 
is, geeft het verhaal extra lading. En ze is een bekend-
heid, ook niet onbelangrijk voor een bioscoopfilm.’  
Afgelopen september vertrok DePrince naar het 
Boston Ballet. In Amerika, waar de Black Lives Mat-
ter-beweging sterker is dan in Nederland, is ze een ster. 
Ze neemt deel aan praatprogramma’s, siert covers van 
tijdschriften als Point Magazine en Madonna gaat een 
film over haar maken. 
 
Getekende wereld
Swan woont in een zonovergoten huis, in een zon-
overgoten dorp, tussen zonovergoten bloemenvelden. 

T
oen ze in 2008 bij Het Nationale Ballet Coppelia 
zagen, van choreograaf Ted Brandsen en illus-
trator en ontwerper Sieb Posthuma, wisten ze 
meteen: hier moeten we meer van maken dan al-

leen een registratie. Regisseur Jeff Tudor en producent 
Adrienne Liron van het Brits-Nederlandse filmbedrijf 
3 Minutes West hebben veel (bekroonde) opnames 
van dansvoorstellingen op hun naam staan, maar met 
Coppelia the movie hebben ze hun eerste speelfilm in 
dans gerealiseerd.  
 
Cameravoering, montage en computers maken deze 
Coppelia. Een toneel is nergens meer te bekennen, 
echte mensen en animaties vermengen moeiteloos. 
Het was het cartooneske toneelbeeld van (wijlen) 
Posthuma – ingekleurd met de bonte, jaren zestig 
geïnspireerde kostuums van François-Noël Cherpin 
– dat prikkelde, vertelt Liron, oud-danseres van het 
Sadler’s Wells Ballet en het Wiener Staatsballett met 
inmiddels een lange carrière in film en televisie. Het 
gemoedelijke stadje waar het verhaal zich afspeelt, 
oogt als een striptekening. ‘Plat, tweedimensionaal, 
duidelijk ‘niet echt’. Het deed ons den-
ken aan de originele Disneyfilm Mary 
Poppins uit 1964 en de vroege films van 
danser Gene Kelly, waarin werd geëx-
perimenteerd met animatie en ‘liveaction’: menselijke 
acteurs. In 1945 bijvoorbeeld tapdanste Kelly met 
muis Jerry, in Anchors Aweigh. Als kind vond Jeff dit 
al geweldig.’

Muziek helpt
Coppelia the movie is ‘inspired by the ballet Coppelia’. 
Met andere woorden: de balletvoorstelling Coppelia 
onderging een behoorlijke make-over. Waar Brandsen 
voor zijn choreografie begon bij de muziek – de laat 
19de-eeuwse symfonische compositie Coppélia van 
Léo Delibes – begonnen Tudor en zijn coregisseurs 
Steven de Beul en Ben Tesseur van het Vlaamse Beast 
Animation bij het verhaal. Bij dat verhaal vroegen ze 
componist Maurizio Malagnini (The paradise, Call the 
midwife) nieuwe muziek te maken. 

Liron: ‘De compositie van Delibes is als een moza-
iek, met intermezzo’s als een wals, een bolero en een 
mazurka. Zijn muziek faciliteert de dans. Filmmu-
ziek faciliteert het verhaal. Malagnini benadrukt wat 
er gaande is en smeedt alle gebeurtenissen tot één 
geheel. Helemaal omdat dit een film zonder dialoog 
is, met alleen dans, vonden wij het belangrijk dat de 
muziek helpt het verhaal te vertellen. Een film zonder 
tekst schrikt mensen af, ze denken er niets van te zul-
len begrijpen. Muziek helpt mensen over die drempel 
heen. Coppelia the movie is er niet alleen voor ballet-
liefhebbers.’ 

Talloze Coppelia-producties hebben het licht gezien 
sinds de oerversie uit 1870 van choreograaf Arthur 

‘COPPELIA GAAT OVER 
JEZELF ZIJN.’ 
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Op het plein runt ze een sapbar. Aan de 
overkant is de winkel van fietsenmaker 
Franz (Daniel Camargo). De twee zijn 
verliefd en hebben veel vrienden die alle-
maal graag dansen. Het is pais en vree in 
deze getekende wereld, waarin alleen de 
mensen en sommige voorwerpen – een en-
kele stoel, theepot, fiets – echt zijn. Schril 
contrast met alle warme kleuren vormt de 
kille kliniek van Doctor Coppelius (Vito 
Mazzeo) die als een zwam boven de rode 
daken uittorent. 

Waar decor en kostuums bij Het Na-
tionale Ballet iets absurds en brutaals 
hadden – met die nadrukkelijk getekende 
elementen, die net iets te felle kleuren en 
die net iets te vette krijtstrepen – is het 
ontwerp voor Coppelia the movie, van 
‘art director’ en ‘backgroundartist’ Erik 
Fokkens en ‘production designer’ Vincent 
de Pater, zoeter en realistischer. Liron: 
‘Het toneelbeeld van Posthuma was een 
‘visual joke’, bijna alsof de wereld plat is, 
met uitgeknipte figuurtjes van papier. Op 
film werkt dat tweedimensionale niet, ten-
zij het een element in het verhaal is. Wij 
wilden een animatiewereld maken die echt 
voelt, driedimensionaal dus. Dat komt de 
toegankelijkheid ten goede.’ 

Het decor in de film is volledig digitaal 
ontstaan. De dans is opgenomen in een 
studio. Om later animaties te kunnen 
toevoegen, zijn vloer, wanden en rekwisie-
ten die straks niet meer zichtbaar mochten 
zijn, blauw, geel of groen gemaakt; ‘blue 
screen’, ‘yellow screen’ en ‘green screen’ zijn 
methodes om beeld te vervangen door an-
der beeld. Je haalt bijvoorbeeld een blauwe 
muur weg en zet er een animatie-aanrecht 
voor in de plaats. De keuze voor blauw, 
geel of groen is afhankelijk van de kleur 
van hetgeen je wilt vervangen. Liron: ‘De 
nacht en de kliniek van Doctor Coppe-
lius schuren meer tegen blauw aan dan 
tegen geel en groen, dus kun je beter ‘blue 
screen’ gebruiken. Geel en groen passen 

meer bij de dag en de wereld van Swan.’  
Een grote uitdaging waren de scènes 
waarin er – uiteindelijk – samen met ani-
matiefiguren moest worden gedanst. In de 
opnamestudio kun je niet in het luchtledi-
ge partneren, daar heb je een tegenspeler 
voor nodig die je kunt vastpakken. Dus 
waren er stand-ins. Maar hoe ga je als 
Doctor Coppelius geloofwaardig op in een 
duet met jouw geliefde modelvrouw Cop-
pelia als die wordt gedanst door een van 
top tot teen blauwe Erica Horwood, jouw 
collega bij Het Nationale Ballet? 
 
Internationale samenwerking
Het was best wennen voor Brandsen, het 
creatieproces van Coppelia the movie. ‘We 
hebben veel overlegd, maar op een gegeven 
moment werd alles zo anders en zo groots, 
dat ik het proces heb losgelaten. Het is 
een project van filmregisseurs. Natuur-
lijk heb ik nog wel advies gegeven – ‘bij 
dit cameraperspectief zien de dansers er 
niet uit!’ – maar je kunt niet met te veel 
mensen aan het roer staan. Als choreo-
graaf ben je doorgaans ook de regisseur. 
Jij bepaalt de blikken, jij bepaalt hoe een 
scene zich ontvouwt. Nu speelden er zoveel 
andere elementen mee, zoals de animatie. 

Mijn choreografie, bijna helemaal nieuw 
gemaakt voor de film, was niet meer het 
geheel, maar een onderdeel van het geheel.’

Een speelfilm uitbrengen, is een kwestie 
van lange adem en internationale samen-
werking. Zeker in Europa kan dat niet 
zonder buitenlandse coproducenten: daar-
voor is het product te kostbaar en zijn de 
binnenlandse markten te klein. Coppelia 
the movie is geproduceerd door 3 Minutes 
West en Submarine (Nederland), Motion 
Works (Duitsland) en Lunanime (België). 
Liron: ‘Maar het is ook inspirerend om 
met verschillende bedrijven te werken, 
en inhoudelijk vaak nodig omdat het zeer 
gespecialiseerd werk is.’ 

Aan Coppelia the movie hebben 370 
mensen meegewerkt. Animatie is bewer-
kelijk, de mix van animatie en live action 
doet daar nog een schepje bovenop. Het 
bedrijf dat de animaties maakte, zit in 
Duitsland, het bedrijf dat de animatie en 
de live action bij elkaar bracht (‘composi-
ting’), is gevestigd in België. Er zijn experts 
die de zwart-wit schets van de omgeving 
maken waarin de live dansers kunnen wor-
den geplaatst, maar ook experts die de de-
tails tekenen, die de beelden inkleuren, die 
diepte toevoegen, die de lucht erbij maken, 

Michaela DePrince in Coppelia van Het Nationale Ballet, 2016 
foto Marc Haegeman



et cetera. En dat allemaal op de computer. 
Bij de opnames in juli 2019, lag er al een 
geanimeerd storyboard van alle filmshots. 
Liron: ‘Ik schat dat concept, choreografie, 
muziek en dansopnames een derde van de 
tijd hebben gekost en de feitelijke produc-
tie twee derde.’  

Disney-achtig waagstuk
Corona veroorzaakte (slechts) een halfjaar 
vertraging. Er werden mensen ziek, maar 
ook het thuiswerken zorgde voor de nodige 
obstakels. Liron: ‘Het was een hele ope-
ratie om die computers met megaopslag-
capaciteit bij mensen in de woonkamer 
te installeren. Bovendien konden de drie 
regisseurs niet naar de studio’s in Duits-
land en België om samen commentaar te 
leveren. Ze moesten dat nu online doen, 
ieder vanachter een ander beeldscherm 
met een andere kleurkwaliteit. Dat gaf de 
nodige discussie.’

Inmiddels is Coppelia the movie uit 
in Amerika, Canada, Duitsland en 
Groot-Brittannië, de Nederlandse release 
volgt rond kerst. Een speelfilm van tachtig 
minuten op basis van alleen maar dans, 
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is een behoorlijk unicum. Het gros van 
de dansfilms is kort en experimenteel. 
Coppelia the movie is wat dat betreft een 
waagstuk. De kwalificatie ‘Disney-esque’ 
in een van de kritieken is dan een groot 
compliment. Liron: ‘Wij wilden een eigen 
wereld creëren die je vanaf de eerste 
seconde accepteert. Echte mensen en 
spullen, getekende mensen en spullen: dit 
alles bestaat naast en door elkaar en daar 
zou je geen enkel probleem mee moeten 

COPPELIA DE APP

Bij Coppelia van Het Nationale Ballet verscheen in 2018 al een prachtig prentenboek. Nu 
is er ook een kleurrijke, zeer veelzijdige app voor op het digibord. Aan de hand van deze 
dansapp leren basisschoolleerlingen van de groepen 5 en 6 hoe een verhaal wordt verteld 
zonder woorden te gebruiken. Beeldbepalend zijn de ontwerpen die de veelbekroonde 
illustrator Sieb Posthuma maakte voor deze productie. In de Coppelia-app zit alles wat 
een leerkracht nodig heeft voor een project van drie tot vier weken. De leerlingen krijgen 
werkbladen aangereikt om zelf ideeën voor een ballet te ontwikkelen, om decors te ma-
ken in een kijkdoos en hun plannen te pitchen. De Coppelia-app is de tweede dans-app in 
de reeks die Uitgeverij Follow a Muse maakt onder het motto Méér dans in de klas! Leer-
krachten kunnen een account maken op www.followamuse.nl en direct (gratis) gebruik-
maken van de digibord-apps. Er zijn ook apps over muziek en beeldende kunst.

hebben. Ik hoop – en denk – dat we daarin 
zijn geslaagd.’ 

Coppelia the movie: vanaf 22 december 
de bioscoop. Vanaf 6+.  
Kernpubliek: 8-12 jaar.

EXCLUSIEF IN DE VERKOOP BIJ RON DE GROOT  TONEELINRICHTING 
Ron de Groot Theatertextiel is gespecialiseerd in het inrichten van balletstudio’s, 
sportzalen/hallen en yogastudio’s.
Wij leveren o.a. hoogwaardige, professionele vlakverende houten vloeren Sky 
Lite & Sky Complete.  
Toplagen ballet-, podium- en studiovloer. Balletspiegels en barres in elke
gewenste maat.
NEEM GEHEEL VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP 

ZWEVENDE
DANSVLOEREN

BALLETVLOEREN
BALLETSPIEGELS

& BARRES

info@rondegroottheatertextiel.nl 
www.rondegroottheatertextiel.nl
+31(0)182-616310Postbus 172, 2740 AD Waddinxveen

Henegouwerweg 26C, 2741 KS Waddinxveen
Holland

JUMPING
SOFT

BALLET
VLOER

2.00 X 2.00 meter voor buiten- en thuisgebruik €80,00
nu ook de OPBERGTAS verkrijgbaar, prijs €17,50

(prijzen excl. BTW en verzendkosten)

RAFELRANDEN
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B
ij het zien van de op zijn autobiografie 
gebaseerde film Yuli (2018), vraag je je 
bijna automatisch af hoe het mogelijk is 
dat Carlos Acosta ooit alsnog van ballet is 

gaan houden. Op jonge leeftijd werd hij door 
zijn onbemiddelde vader gedwongen tot een 
opleiding aan de befaamde nationale ballet-
academie van Cuba. Om hem discipline bij te 
brengen en, bijna even belangrijk, om te ga-
randeren dat de jongen in elk geval dagelijks 
een fatsoenlijke (gratis) lunch kreeg.

Wanneer we de inmiddels 48-jarige Acosta 
eind oktober spreken, lijkt het hemzelf ook 
nog steeds te verbazen dat hij zó ver gekomen 
is. ‘Ik had alles in mij om te mislukken. Ik 
kom uit een straatarm milieu, mijn vader was 
vrachtwagenchauffeur, ik had geen enkele 
kennis van ballet, mijn ouders ook niet, en 
bovendien ben ik zwart. Wie had ooit kunnen 
voorspellen dat ik talent had, dat ik over enig 
muzikaal gevoel beschikte, dat ik als zwarte 
Cubaan ooit de heldenrol van Spartacus bij 
het Russische Bolsjoi Ballet zou dansen?’

Cellulitis
Straatschoffie Carlos haatte de ‘saaie’ ballet-
oefeningen en het strikte regime. ‘Ik wilde 
voetballer worden, als Pele. Normaal zijn, geen 
balletdanser in zo’n rare maillot.’ De omslag 
kwam pas toen hij als tiener een van de sterren 
van het Ballet Nacional de Cuba zag optreden. 
‘Dát wilde ik ook!’ Maar een blessure, enkele 
jaren later, gooide alsnog bijna roet in het eten. 
‘Ik danste destijds bij het English National Bal-
let, maar keerde vanwege die blessure gefrus-
treerd terug naar Cuba. Een jaar lang heb ik 
niet gedanst, ik was dik geworden, had overal 
cellulitis’, zegt hij met gevoel voor overdrijving. 
‘Als mijn vroegere balletlerares mij toen niet 
aan de haren erbij had gesleept, was ik mis-
schien wel nooit meer gaan dansen.’

Die lerares, nu op hoge leeftijd, beschouwt 
hij inmiddels als een tweede moeder. Over zijn 
niet malse vader zegt hij nu: ‘Hij is de held van 
mijn leven. Zonder hem was ik niet wie ik nu 
ben. Ik dank alles aan hem.’
 
Wildcard
Naast gastoptredens bij vrijwel alle internatio-
nale topgezelschappen danste Acosta uitein-
delijk zeventien jaar bij het prestigieuze Royal 
Ballet in Londen. Bij zijn afscheidsvoorstelling 
in 2015 kreeg hij er een staande ovatie van een 
recordtijd van maar liefst twintig minuten. ‘Ik 
had elke rol gedanst, elke droom vervuld, dus 
na een balletcarrière van bijna 25 jaar was het 

Carlos Acosta: 

‘DE ARTIEST 
IN MIJ IS 
NOG ALTIJD 
AANWEZIG.’ 

Slechts één keer eerder trad Carlos Acosta in 
Nederland op, als gastsolist bij Het Nationale Ballet. 
Nu, precies 25 jaar later, is de Cubaanse ster – in de rol 
van artistiek leider, filmacteur én danser – hoofdgast 
van het achttiende Holland Dance Festival. ‘He’s still 
got the moves, the charm and a command of the stage. 
The man is irresistible’, aldus The Guardian.

tekst Astrid van Leeuwen  foto’s Johan Persson
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tijd voor verandering. 
Niet alleen vanwe-
ge mijn leeftijd en 
lichaam, maar ook 
omdat zich andere 
dromen en interesses 
bij mij ontwikkelden.’ 

Een daarvan was het 
starten van een eigen gezel-
schap – en kort daarna ook een 
eigen school – in zijn geboortestad Hava-
na. ‘Cuba zit nog altijd vast in de jaren 
vijftig, zestig. Als je er de oldtimers ziet 
rondrijden, denk je: wow, dit is een ander 
sterrenstelsel. Met dans en ballet was het 
niet anders: het repertoire was oud, de 
producties waren oud en zelfs de manier 
van bewegen was niet meer van deze tijd.’

Hij is dan ook heel trots op hoe ‘zijn’ 
Acosta Danza zich in vijf jaar tijd ont-
wikkeld heeft. ‘Het starten van een eigen 
groep is nooit makkelijk, maar al helemaal 
niet op Cuba. Of Acosta Danza het zou 
redden was echt een ‘wildcard’, maar het 
is ons meer dan gelukt. Met een heel eigen 
repertoire en buitengewoon veelzijdige 

‘MIJN VADER IS MIJN LEVENSHELD, 
IK DANK ALLES AAN HEM.’

An Evening with Carlos Acosta: 5 en 6 februari in Theater aan het Spui, 
Den Haag, met interview na afloop. Voorafgaand is in het Filmhuis 
Den Haag de film Yuli te zien, met een inleiding door Acosta. 
Acosta Danza met 100% Cuban: 18 en 19 februari in Amare, Den Haag.
Meer informatie: www.holland-dance.com

Wow-factor
Acosta lijkt ondertussen onvermoeibaar, 
want naast dit alles leidt hij sinds begin 
2020 ook het Britse Birmingham Royal 
Ballet. Hij wil het gezelschap als ‘fris en 
vernieuwend’ internationaal op de kaart 
zetten en hoopt in de optredens van de 
groep ook iets van de ‘Cubaanse vreugde 
en blijdschap’ te kunnen laten doorklin-
ken. Tegelijkertijd wil hij – juist omdat hij 
zich de afgelopen jaren meer op het eigen-
tijdse repertoire heeft geconcentreerd – 
zijn kennis van en passie voor het klassieke 
ballet doorgeven. ‘Ik heb op dat terrein 
zoveel te bieden dat het bijna een misdaad 
zou zijn om daar niets mee te doen.’

Hoelang hij zelf nog zal optreden, blijft 
dus vooralsnog afwachten. Maar duidelijk 
is dat de kans om Acosta live te zien er een 
is om met beide handen aan te grijpen. Of, 
zoals zijn voormalige danspartner Darcey 
Bussell het verwoordt: ‘Carlos heeft nog 
altijd die zeldzame ‘wow-factor’.’ 

dansers hebben we het dans-
landschap op Cuba flink opge-

schud en veranderd.’

Cubaanse zon
De groep maakt tijdens het Holland 
Dance Festival haar Nederlandse debuut 
met 100% Cuban. Acosta: ‘Wij zijn geen 
Nederlands Dans Theater of Rambert, 
wij brengen totaal iets anders. Eigentijds, 
toegankelijk en altijd overgoten met een 
dosis Cubaanse zon.’

Daaraan voorafgaand staat Acosta zelf 
op het toneel in An Evening with Carlos 
Acosta, bestaande uit solo’s en duetten 
van onder meer Sidi Larbi Cherkaoui en 
Russell Maliphant. ‘I still love the stage’, 
zegt Acosta met zijn charmante Spaanse 
tongval. ‘De grote klassieke balletten dans 
ik niet meer, maar de artiest in mij is nog 
altijd aanwezig. Ik geniet ervan om op te 
treden, het daagt me uit en zolang het me 
nog redelijk makkelijk afgaat en ik’, zegt 
hij spottend, ‘na de voorstelling niet dood 
neerval, hoop ik door te kunnen gaan.’



“Een betoverende 
voorstelling die 

iedereen oproept om 
zijn eigen keuzes over 

het leven te bevragen.” 
Magazine Danser  
Canal Historique 

Nederlandse Première 
13 januari 2022 
— Amare, Den Haag

NL Tour — 2022
17/18 januari Internationaal Theater Amsterdam  
19 januari Theater De Vest, Alkmaar 
22 januari  Stadsschouwburg Utrecht  
25 januari Stadsschouwburg Groningen  
10 februari Schouwburg Hengelo  
18 februari Zwolse Theaters  
02 april Theater Rotterdam

Info & tickets

ICK DANS AMSTERDAM IS EEN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP VOOR HEDENDAAGSE DANS. ONDER LEIDING VAN EMIO GRECO | PIETER C. SCHOLTEN 
MAKEN WE DANSVOORSTELLINGEN, ONDERSTEUNEN WE JONGE MAKERS, ORGANISEREN WE EDUCATIE EN DOEN WE ONDERZOEK NAAR DANS.

foto —
 Alw

in Poiana
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LUCIA MARTHASOPLEIDINGEN

Een moeder voor haar studenten noemt Lucia Marthas 
zich liever niet. ‘Daarvoor ben ik te streng. Maar ik ben 
zeker met ze begaan. Een goed leider heeft empathie, 
en dat wil ik zijn.’ In ruim dertig jaar is Lucia’s 
‘Institute for Performing Arts’ uitgegroeid tot een 
internationaal gerenommeerde opleiding tot artiest.

tekst Joost Groeneboer 

DANSEN,
ZINGEN ÈN

 ACTEREN 

Waar leiden jullie je studenten 
voor op?
‘Ze worden opgeleid om performing arts 
kunstenaar te worden. We willen niemand 
in een hokje duwen. Wij geven een triptiek 
opleiding, dus dat betekent dansen, zingen 
èn acteren. Om ze een zo breed mogelijk 
werkveld te kunnen bieden. De een komt 
in het danstheater terecht, de ander wordt 
musicalartiest of dansdocent.  
De studenten mogen zich laten leiden door 
hun eigen interesses en talent. De eerste 

Wat ben je na je opleiding gaan doen?
‘In het laatste jaar liep ik al stage bij Mamma Mia, waarin ik na mijn afstuderen 
in 2019 nog een half jaar volledig meedraaide als understudy voor Ellie. De voor-
stellingen van Hello, Dolly! – een andere understudy – werden in 2020 vrijwel 
direct wegens corona afgebroken. Nu heb ik veel meer geluk en speel zeven keer 
per week de hoofdrol van Meghan Markle in Diana en Zonen.’

Wat is de belangrijkste les die je bij Lucia Marthas hebt geleerd?  
‘Een bepaalde mate van discipline en doorzettingsvermogen die in dit werkveld 
heel erg nodig zijn. Het niet hebben van een 9 tot 5 mentaliteit. Wat ik en andere 
afgestudeerden vaak zeggen is: “Als je deze opleiding hebt overleefd, is er niks 
wat je niet aankan.” En zo voelt het na twee jaar ook echt.’

Persoonlijk vraag van Lucia: Waar wil je over vijf jaar staan?
‘We zijn heel breed opgeleid. Liefst speel ik over vijf jaar nog steeds hoofdrollen 
in musicals, heb ik een filmrol te pakken, breng ik nummers uit als artiest en 
presenteer tussen de musicals door programma’s op NPO. Ik wil te veel, maar 
dat is denk ik ook ergens mijn kracht.’ 

DANIQUE GRAANOOGST (24) 
heeft in 2019 de hbo-bachelor  
dans/uitvoerend afgerond 

twee jaar is vooral je rugtas met zoveel mo-
gelijk kennis en vaardigheden vullen. De 
laatste twee jaar pak je deze weer uit om 
specifieke vaardigheden te verbeteren en 
de keuze te maken: welke kant ga ik op?’ 

‘CONTACT HOUDEN MET 
JE STUDENTEN IS HEEL 
BELANGRIJK. AL IS HET 

MAAR EEN KEER PER 
JAAR EEN APPJE.’ 

Lu
ci

a 
M

ar
th

as

Danique schittert in Diana en Zonen
foto Annemieke van der Togt
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Veel jonge artiesten dromen 
ervan om naar de VS te gaan. 
Een van jullie ex-studenten, 
Maggy van den Heuvel, maakt 
het nu bij Alvin Ailey in New 
York.
‘Ja, toen Maggy in het derde jaar aangaf 
dat ze die kant op wilde, hebben we haar 
daarbij begeleid. Het begint ermee dat 
je leert reflecteren. Want je kunt wel een 
heleboel willen, maar het moet ook in 
je talentkoffertje zitten. Dat had Maggy 
gelukkig beslist. Met veel technische lessen 
en het fysiek op peil brengen van haar 
lichaam, heeft ze er de laatste twee studie-
jaren goed in geïnvesteerd om succesvol bij 
Ailey te zijn. En dat het haar ging lukken, 
daarvan was ik overtuigd.’ 

We gaan enkele ex-studenten 
nog naar hun ervaringen en 
ambities vragen. Als je Dani-
que Graanoogst en Gino Korsèl 
ieder één vraag mocht stellen, 
wat zou die dan zijn?
‘Danique is echt een opkomend talent. 
Een no-nonsens meisje dat heel goed weet 
wat ze wil. Ondanks dat ze nog nauwelijks 
bekend was, hebben ze haar toch voor de 
hoofdrol in Diana en Zonen gevraagd. Dat 
is best moeilijk, al zo jong zo’n grote rol, 
met alle persaandacht van dien. Want hoe 
ga je dan verder? Dat zou ik haar willen 
vragen: Waar wil je over vijf jaar staan? 
En Gino ken ik al heel lang. Hij was ooit 
een kindje in Kinderen voor kinderen 
waarvan ik artistiek leider ben. Gino is een 
echte alleskunner. Hij kan zingen, dansen, 
musiceren, dansvideo’s maken, is organisa-
torisch goed en ook nog eens heel sociaal. 
Hem zou ik willen vragen: Gino, denk 
eraan als je over 15 jaar klaar bent met die 
podiumkunsten, kom je dan lekker terug 
naar school als docent?

Waar wil je zelf over vijf jaar 
staan?
‘Een nieuw gebouw in Amsterdam! Daar 
zijn we nu mee bezig. Met meer voortra-
jecten, ook internationaal. Dat is mijn 
grote droom.’ 

Bekijk alle opleidingen op 
www.luciamarthas.nl 
Lees ook het interview met  
Maggy van den Heuvel op pagina 41

Maar niet iedereen heeft 
 dezelfde kwaliteiten in huis…
‘Nee, niet iedereen kan en wil hetzelfde. 
De een is een betere zanger en de ander 
een betere danser of acteur. Triptiek is heel 
belangrijk, dat je van alle drie genoeg in 
huis hebt. Qua maatwerk zijn we al heel 
ver en dat werpt nu zijn vruchten af. Dani-
que (Graanoogst – red.) danst momenteel 
een glansrol in Diana en Zonen en Gaia 
(Aikman) speelt de zuster van Tina in de 
gelijknamige musical. Holy Brood, die 
behalve actrice een prachtige danseres is, 
is weer een heel andere kant opgegaan en 
oogst succes als presentator op tv. Alles 
kan, als je de kwaliteit maar achteraangaat 
en goed wordt in wat je wilt.’  

Wat moeten de studenten nog 
meer kunnen behalve zingen, 
dansen en acteren? 
‘Ze krijgen werkveldoriëntatie, manage-
ment organisatie (MO) en ondernemer-
schap. Dat zit in ieder vak geïntegreerd. 
Maar het is bovenal belangrijk dat je leert 
onderzoeken. Dat is wel de huidige onder-
wijsvorm, die meer verdieping geeft. Dat je 
onderzoek doet naar je eigen ik. Dat je iets 
goed onderzoekt voordat je ermee aan de 
slag gaat. Met een onderzoekende houding 
neem je niet zomaar alles aan.’

Wat ben je na je opleiding gaan doen?
‘Sinds september ben ik te zien in de Disney musical Aladdin in het AFAS Circustheater 
in Scheveningen. Naast mijn plek in het ensemble ben ik ook cover van de rollen van 
Iago en Omar.’
 
Wat is de belangrijkste les die je bij Lucia Marthas hebt geleerd? 
‘De kennismaking door praktijkervaren nationale en internationale docenten met hoe 
er in het werkveld wordt gewerkt vond ik erg waardevol.’ 
 
Persoonlijk vraag van Lucia: Als je over 15 jaar klaar bent met op de planken staan, kom 
je dan bij ons terug als docent? 
‘Ik ben zeker van plan terug te keren als docent. Om mijn opgedane kennis en passie 
voor het vak aan een nieuwe generatie over te dragen. Zoals mijn docenten dat ook 
voor mij hebben gedaan.’

GINO KORSЀÈL (22)
in 2020 afgestudeerd als 
uitvoerend artiest en in 2021 
als docent dans.

LUCIA MARTHAS

Gino geniet van het applaus voor Alladin
foto Arend Meuleman
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Igone de Jongh: prima ballerina, gelauwerd en bejubeld voormalig eerste soliste 
van Het Nationale Ballet. De gelukkigen die haar in levenden lijve hebben zien 
schitteren, zijn daarvoor in de auto, trein of vliegtuig gestapt. Zij was tot nu toe 
alleen te bewonderen in gerenommeerde opera- of ballethuizen in New York, Parijs, 
Sint Petersburg of Amsterdam. In haar eerste grote eigen theatertournee neemt ze je 
mee in haar dromen en betovert ze je met haar bekende overgave. Ze danst klassieke 
stukken uit haar repertoire, zoals haar bekende rollen uit Het Zwanemeer en Giselle, 
en speciaal voor deze voorstelling gemaakte nieuwe choreografieën. Soms alleen 
op het toneel, soms samen met een partner of partners of begeleid door livemuziek.

N E D E R L A N D S 
P R I M A  B A L L E R I N A 
D A N S T  H A A R 
P E R S O O N L I J K E 
V E R H A A L
R e g i e  R u u t  W e i s s m a n   

S c r i p t  T h i j s  R ö m e r

I g o n e 
d e  J o n g h

M I S 
H E T  N I E T ! 

KOOP NU JE 
T I C K E T S

G a  n a a r  w w w. n t k . n l  v o o r  i n f o r m a t i e  e n  t i c k e t s



W 
egdromen bij De Notenkraker: 
voor veel balletliefhebbers maakt 
dat het ultieme kerstgevoel 
compleet. Gelukkig staat deze 

decembermaand weer een aantal versies 
aangekondigd in de Nederlandse theaters. 
Die uit Oekraïne, in drie Nederlandse en 
zes Belgische steden uitgevoerd door 40 
dansers plus leerlingen van de Oekraïen-
se balletacademie, mag gerust de meest 
klassieke worden genoemd. De leden van 
het Opera en Ballet Theater in Odessa 
zijn er trots op dat hun Notenkraker ook 
met nieuwe decors en kostuums en een 
vernieuwde choreografie, zo trouw moge-
lijk blijft aan wat Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
(1840-1893) eind negentiende eeuw voor 
ogen moet hebben gehad met zijn we-
reldberoemd geworden balletcompositie 
en waarover hij heeft gesteggeld met de 
choreografen Marius Petipa (1818-1910)  
en Lev Ivanov (1834-1901).  

Tijdens een Zoom-interview lichten twee 
mannelijke stersolisten van het Oekraïense 
nationale ballet en het duo dat de artistie-
ke leiding voert toe waarom ze in Odessa 
zo hechten aan de klassieke traditie bij het 
tot leven brengen van het balletsprookje 
over het meisje Clara – in Russische versies 
ook Masha genoemd - die met kerst van 
oom Drosselmeyer een notenkraker krijgt. 
Klokslag middernacht transformeert de 
pop in haar droomprins. Hij troont Clara 

OLDSCHOOL  
NOTENKRAKER 
UIT ODESSA 

In De Notenkraker uit Odessa, 
die in een vernieuwde versie 
naar Nederland komt, smelten 
twee tradities samen: die van 
een magische kerst én het 
klassiek ballet: ‘We willen 
betoveren door alle sprongen, 
lifts en dubbele pirouettes zo 
zuiver en clean mogelijk uit te 
voeren. Het gaat ons om wat 
Tsjaikovski voor ogen had met 
zijn balletcompositie. Hij heeft 
niet voor niets hier gewoond 
en gewerkt.’

tekst Annette Embrechts
foto’s Yuri Litvinenko 

Sterdanser Andrey Pisarev

Sergey Dotsenko en Olena Yelyzarova
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KERSTKLASSIEKER

mee op avontuur naar een winterwereld 
vol betoverd speelgoed, delicate sneeuw-
vlokken, vechtende muizen, walsende 
bloemen en een dansende Suikerboonfee. 

Droomsfeer scheppen
Met z’n vieren zitten ze klaar op een bruin-
leren driezitsbank in een kaal kamertje. 
Stersolist Andrey Pisarev (35), die in Ne-
derland de rol van Notenkraker-Prins zal 
dansen, stelt via zijn iPad iedereen voor. 
De energieke balletdanser is de enige die 
Engels spreekt en die daarom het Russisch 
en Oekraïens vertaalt. Hij verontschuldigt 
de danseres die in Nederland Clara zal ver-
tolken – Olena Yelyzarova is druk met haar 
optredens in de grootschalige Carmina 
Burana in Vlaanderen, waarvoor dansma-
ker Gerard Mosterd de choreografie heeft 
gemaakt.

Op de hoek zit stersolist Sergey Dotsen-
ko (43); hij vertolkt dit keer in De Noten-
kraker de rol van magiër Drosselmeyer. 
‘Het gaat in mijn rol om het creëren van 
een droomsfeer. Ik ben een tovenaar die 
poppen tot leven wekt. Ik moet niet alleen 
de notenkraker betoveren, maar ook het 
publiek.’ Tussen hen in geklemd zitten 
balletdirecteur Garri Sevoyan (53, in het 
Engels Harry genaamd) en zijn assistent 
Yana Kyselova (43, in het Engels Yanina). 

De eerste besloot twintig jaar geleden, na 
een Oost-Europese carrière als balletsolist, 
zich toe te leggen op leidinggeven voor en 
achter de schermen. Sinds een jaar is hij 
directeur van de balletafdeling van het 
operahuis. Yana is opgeleid als choreograaf 
en dansdocent; ze maakt ook producties 
voor kinderen. Beide benadrukken: ‘Onze 
vernieuwde Notenkraker blijft oldschool 
en is zeker niet modern.’ Pisarev voegt 
lachend toe ze nooit iets aan het klassieke 
idioom zullen veranderen. ‘Als Notenkra-
kerprins neem ik Clara echt niet mee op 
reis in een elektrische auto.’ 

Viool boven voetbal
Waarom hechten ze zo aan de klassieke 
traditie? Zelf verklaren ze dit uit de fameu-
ze atmosfeer in hun dagelijkse omgeving: 
het beroemde Opera en Ballet Theater 
in Odessa. Dit operahuis ademt in alles 
een rijke en originele muziekhistorie. De 
beroemde Hongaarse componist Franz 
Liszt werd hier verliefd op de getrouwde 
Prinses Karolina Wittgenstein en speelde 
er vele concerten op zijn favoriete piano 
in de hoop dat ze haar man zou verlaten. 
Tevergeefs.

Tsjaikovski zelf woonde en werkte een 
tijd in Odessa. Vaak werd hij door hoop-
volle ouders gesmeekt de vioolprestaties 
van hun ‘wonderkinderen’ te beoordelen. 
Pisarev haalt een bekende Oekraïense grap 
aan: ‘While other children around the world 
hit the ball, Odessa children hit the violin!’

De onverwachte winst van het Oekraïen-
se voetbalelftal, daags voor het interview, 
die hun land nog een extra kans geeft op 

deelname aan het WK in Qatar, wapperen 
ze dan ook luchtig weg. ‘Voor ons zijn com-
ponisten, choreografen en balletdansers 
grotere helden dan voetballers. Die leggen 
het toch af tegen grote namen uit Italië, 
Spanje en Portugal.’ 

Roem en glorie
Misschien heeft Tsjaikovski dus zelf wel 
voetstappen gezet in het sobere kamer-
tje waar het viertal zit. Niets aan de kale 
muren verwijst echter naar de Oekraïense 
roem van componisten of balletsterren. 
Het viertal lijkt zich ergens achteraf te 
bevinden in deze verder zo magistrale 
schouwburg. Het gigantische theater, 
gebouwd in 1810 en twee keer ten prooi 
gevallen aan de vlammen, haalt met 
zijn monumentale ronde voorkant, zijn 
imposante trappen en het fenomena-
le auditorium makkelijk de top 10 van 
mooiste operahuizen in Europa (naast 
die in bijvoorbeeld Milaan, Boedapest, 
Praag, Wenen, Venetië en Barcelona). Ook 
balletkenners vergelijken de glorie van 
het theater vaak met die van de beroemde 
‘broers’ in Moskou en SintPetersburg: het 
Bolsjoj en Mariinsky. Wie in Odessa door 
het Opera en Ballet Theater struint, zou 
willen dat muren konden praten.

‘We willen betoveren door alle sprongen, 
lifts en dubbele pirouettes zo zuiver en 
clean mogelijk uit te voeren’, zegt Pisarev. 
‘Dat is voor mij de uitdaging. Tsjaikovski 
heeft niet voor niets hier gewoond en ge-
werkt. We willen met z’n allen zijn traditie 
levend houden.’ 

De Notenkraker door het Nationale Opera en Ballet Theater Odessa 
Oekraïne wordt door impresario Gerard Mosterd naar Nederland 
gehaald. 
Te zien 21 december in Theater a/h Vrijthof Maastricht 
 (19.30 uur), 29 december in Parkstad Limburg Theaters,  
Theater Heerlen (15.00 uur) en 30 december in Amare, Den Haag  
(14.30 en 19.30 uur). 
Check voor actuele informatie de websites van de betreffende theaters.

‘BALLETDANSERS ZIJN  
VOOR ONS GROTERE HELDEN 

DAN VOETBALLERS.’
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HOME

FOTOREPORTAGE MARTIJN KAPPERS

Mariko Shimoda (37): ‘De kimono van mijn moeder.’

Wat symboliseert ‘home’ voor de 
dansers van Conny Janssen Danst?  
Martijn Kappers – zelf danser bij het 
gezelschap maar ook een fantastische 
fotograaf – portretteerde zijn 
collega-dansers, afkomstig uit heel de 
wereld, met het object dat hen doet 
denken aan ‘thuis’. 



CONNY JANSSEN DANST
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Remy Tilburg (32): 
‘In de vormloosheid voel ik me thuis.’

Liza Wallerbosch (28):
 ‘Mijn home is de natuur.’

Martijn Kappers: ‘De diversiteit aan 
objecten die de dansers meebrachten, 
verraste me. Om het gevoel van thuis 
te benadrukken, zochten we tijdens 
het fotograferen naar een vanzelfspre-
kendheid in de verbinding ermee. Hoe 
klein of onbeduidend het ook lijkt, ieder 
object vertelt zijn eigen verhaal.’ 

De liggende foto’s zijn uitsneden van het origineel.
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FOTOREPORTAGE MARTIJN KAPPERS

Maud Huizing (25): ‘Brieven van mijn geliefde.’

Sophie Tukker (22): ‘Dit schilderijtje van mijn overgrootmoeder.’

Ovidi Álvarez Ferré (21): ‘Mijn broers Golden Hot Wheel.’

Tu Hoang (33): ‘Een traditionele Vietnamese strohoed.’
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Hiro Murata (24): ‘M’n moeders favoriete Japanse roman.’       

CONNY JANSSEN DANSTH
O

M
E

Conny Janssen Danst is terug in het theater 
met HOME: een remake van de succesvol-
le voorstelling uit 2017 over mensen die 
hun plek zoeken in de wereld en bij elkaar. 
‘Thuis’ is vaak meer dan stenen, meer dan 
een fysieke ruimte alleen.  
HOME reist nog tot en met 27 maart rond. 
Meer info: www.connyjanssendanst.nl



POPPENDANS

E
en intens ogenblik in de familievoor-
stelling De Sprookjeskoningin van 
Duda Paiva Company en het Jong 
Nederlands Blazers Ensemble (jong-

NBE). Daarin zoeken Titania en Oberon, 
de feeënkoningin en -koning, naar een 
manier om elkaar lief te hebben. Dat blijkt 
ingewikkeld, zeker als er een springerige 
baby in hun leven komt. Oberon is jaloers 
op Titania’s liefde voor het kind. Hij geeft 
zijn bediende Puck, een onooglijke dwerg, 
opdracht om een liefdesdrank aan de hek-
sen te ontfutselen en dat heeft natuurlijk 
onvoorziene gevolgen.

Levensritme
De Sprookjeskoningin is een vrije bewer-

DE SPROOKJESKONINGIN
‘Ik heb een verrassing.’ De lange, gespierde pop Oberon reikt in zijn binnenste. Hij haalt 
er een rode zak uit, gevuld met iets. Terwijl de zak naar zijn geliefde zweeft, de bevallige 
Titania, klinkt het geluid van een hartenklop. Schenkt Oberon haar zijn hart?

tekst Ruth Naber
foto’s Wim Lanser

king van Henry Purcells semi-opera The 
Fairy Queen uit 1692. Vanaf januari gaat 
de voorstelling in reprise. De musici van 
het jongNBE gaan er een energiek samen-
spel in aan met zangers Linde Schinkel en 
Rick Zwart, en dansers Alexander Brouwer 
en Lorenzo Capodieci. Alle vier bespelen 
zij ook de poppen. ‘De grootste uitdaging 
voor de poppen is om tot leven te komen 
op het podium’, vertelt Paiva. ‘Dat doen 
de poppenspelers in een choreografie, in 
ritme. Dat zit in de kleinste bewegingen. 
Een gebaar, ergens naar kijken, het draai-
en van het hoofd. Ook muziek is ritme. De 
artistiek rijke muziek van Purcell maakt 
de poëzie van de poppen nog sterker. Zo 
vullen ze elkaar op een organische manier 

KOMT TOT LEVEN

DUDA PAIVA: 
‘MIJN POPPEN 

REPRESENTEREN 
MENSELIJKE CHAOS.’ 
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POPPENDANS

aan.’ Zangeres Schinkel vertolkt Titania. Haar 
sopranenstem maakt loopjes op de antieke 
akkoorden, terwijl Titania zelf af en toe door 
de lucht lijkt te zweven, ook al zie je dat ze 
wordt opgetild door een danser, geheel in 
zwart. Het brengt een lichtheid tot expressie.

Eigenzinnig
Een voorstelling voor kinderen vanaf zes jaar 
baseren op een muziekstuk uit het zeven-
tiende-eeuwse Engeland ligt niet direct voor 
de hand. Hoe komt dat zo? ‘Een paar jaar 
geleden brachten we samen met het Neder-
lands Blazers Ensemble een bewerking van 
The Fairy Queen voor volwassenen’, vertelt 
Paiva. ‘Purcell baseerde zich op A Midsummer 
Night’s Dream van William Shakespeare. De 
semi-opera wordt bevolkt door wezens uit 
het woud, elfen, heksen. Het speelt zich af in 
een surreële wereld. Dat leek Bart Schnee-
mann, artistiek leider van het NBE en mij ook 
geschikt voor kinderen. Daarom maakten we 
een bewerking. Eentje waarin het verhaal een 
eigenzinnige twist krijgt. Want waar Titania 
in het oorspronkelijke verhaal Oberon zijn 
onbezonnen acties vergeeft, neemt zij hier tijd 
voor zichzelf om na te denken.’ 

Menselijk lijden
Die familievoorstelling was succesvol. ‘Waar-
om? In mijn ogen omdat deze voorstelling 
uniek is. Een niche - poppenspel - in een 
niche: muziektheater voor de jeugd. Het 
samenspel van de performers is harmonieus. 
De musici acteren ook en worden zo een deel 
van de fantasie. De komende jaren gaat Duda 
Paiva Company met verschillende muziekge-
zelschappen samenwerken, zoals Het Con-
certgebouworkest en Holland Opera. Volgend 
jaar gaat de Matthäus Passion in première, 
met het NBE. Ik werk nu aan Jezus.’ Paiva 
laat de werktafel achter hem zien, waar een 
huidkleurige, abstracte figuur ligt. Een aanzet 
tot halflang haar lijkt zichtbaar. De benen 
bungelen. ‘Zo’n iconisch figuur verbeelden 
die symbool staat voor het menselijk lijden, is 
confronterend.’

Sentimenteel
‘Mijn poppen representeren menselijke chaos. 
Ik wil ze uitvergrotingen van onze emoties 
laten zijn. Emotioneel, sentimenteel worden 
in poppenspel vind ik te makkelijk. Ik schep 
beelden waarin je liefde en verdriet voelt tege-
lijkertijd. Poëzie en horror in één moment.’ Tournee van januari tot en met mei 2022, www.dudapaiva.com
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INTERVIEW

‘E
en basketbalveld’, zegt Johan. ‘Een van de 
mooiste studio’s die ik ooit heb gezien’, zegt 
Uri. ‘Veel in de ruimte is van hout. We heb-
ben vintage meubelen, veel planten. Daar 

waar je hart is, bouw je je omgeving’, aldus Johan.
Uri Ivgi (56) en Johan Greben (57) zijn overdui-

delijk in de wolken met hun nieuwe onderkomen 
in de Blokhuispoort, een voormalige gevangenis 
in Leeuwarden. En al even blij zijn ze met de acht 
dansers die sinds deze zomer samen met hen 
Ivgi&Greben vormen. Johan: ‘Ik zal de eerste dag 
nooit vergeten. Het was een explosie aan energie, 
inspiratie en creativiteit. De onderlinge klik was 
ook direct heel bijzonder. We hadden de dansers 
gestimuleerd om na de auditie alvast contact met 
elkaar te leggen, en dat resulteerde na de zomer in 
een vrijwel onmiddellijk familiegevoel.’ Lachend: 
‘Ze wonen nu allemaal in dezelfde straat hier in 
Leeuwarden.’

Van de meer dan 500 aanmeldingen die de twee 
kersverse artistiek leiders ontvingen, selecteer-
den ze er dertig voor een auditie. ‘Op de laatste 
auditiedag waren er tien dansers over. Die hadden 
we allemaal wel willen aannemen, maar helaas kon 
dat financieel niet.’ 

Zes dansers hebben nu een contract, aangevuld 
met twee stagiaires. Een internationaal gezelschap, 

Een nieuw dansgezelschap van de grond 
krijgen is geen sinecure, en al helemaal 
niet in coronatijd. Toch lukte het Uri Ivgi 
en Johan Greben. Met steun van Provincie 
Friesland streken de twee ‘nomaden’ neer 
in Johans geboorteplaats Leeuwarden. 
Johan: ‘Nu willen we de droom verder 
uitbouwen.’ Uri: ‘Dat is inherent aan 
creëren: je bent nog niet geland of nieuwe 
dromen dienen zich al aan.’

tekst Astrid van Leeuwen

DROMEN IN 
FRIESLAND

foto Nellie de Boer
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met slechts één Nederlandse, Manon Adri-
anow uit Sneek, die – o, toeval – als kind 
al in de vertrekken van de Blokhuispoort 
speelde, omdat haar vader in de toenma-
lige gevangenis werkte. Johan: ‘We gaan 
absoluut voor kwaliteit boven nationa-
liteit, maar we proberen wel kansen te 
geven aan dansers die in Nederland zijn 
opgeleid. Zo komen onze twee Franse 
stagiairs beiden van de opleiding Moderne 
Theaterdans in Amsterdam.’

Uri: ‘We wilden hoe dan ook een groep 
bouwen met grote onderlinge verschillen, 
in lengte, in bouw, in karakter. Vooral 
geen Zwanenmeer-uniformiteit.’ Johan, 
tegendraads: ‘Voor mij had dat niets met 
het uiterlijk te maken. Ik heb enkel op 
persoonlijkheid gekozen.’ Uri: ‘We hadden 
in elk geval geen betere keuze kunnen 
maken. We hebben acht ‘amazing’ dansers, 
met héél veel kwaliteiten en potentieel.’

Carmen
Uri en Johan leerden elkaar in 2002 ken-
nen. Ze werkten destijds beiden, ieder aan 
een eigen project, in de studio’s van Dans-
werkplaats Amsterdam. Uri: ‘Ik was in 
2000 met mijn toenmalige, Nederlandse 
vrouw en onze twee jaar daarvoor geboren 
tweeling naar Amsterdam gekomen, nadat 
we tien jaar lang samen bij de Kibbutz 
Dance Company hadden gedanst. In Israël 
had ik al diverse choreografieën gemaakt 
en daarmee ook een aantal prijzen ge-
wonnen. Hier in Nederland moest ik weer 
helemaal opnieuw beginnen.’

Johan: ‘Op een dag belde Uri mij en 
vroeg: “Dans je nog?” Ik was lichtelijk 
verbouwereerd en zei: “Ja, maar ik ben wel 
bijna veertig en na een lange danscarrière 
(waarvan tien jaar bij Het Nationale Ballet 
– red.) heeft mijn lijf inmiddels de nodige 
mankementen”.’ De choreografie waarvoor 
Uri Johan op het oog had kwam er door 
gebrek aan geld niet, maar de twee spra-
ken af elkaar beter te leren kennen. Uri, 
gedecideerd: ‘De liefde volgde pas later.’

Niet lang daarna kreeg Uri – die inmid-
dels de Internationale Choreografie Com-
petitie in Groningen had gewonnen – de 
opdracht om in Hongarije Carmen te 
creëren. ‘Als moderne danser wist ik am-
per iets van Carmen. Dus vroeg ik Johan 
of hij mij wilde assisteren.’ De productie, 

er samen vol ingedoken. Maar we heb-
ben moeten leren om voor we de studio 
ingaan duidelijke afspraken te maken, te 
zorgen dat we vooraf ‘gefinetuned’ zijn.’ 
Schertsend: ‘We zijn met andere woorden 
professioneel geworden.’

En toch, hun vaste componist Tom 
Parkinson mag dan zeggen dat het con-
trast tussen hen de laatste jaren kleiner is 
geworden, de verschillen blijven. Johan: 
‘En dat is maar goed ook. Met twee hoof-
den heb je twee keer zoveel gedachten 
en dus ook twee keer zoveel keuzes.’ Uri: 
‘Ieder van ons brengt zijn eigen kwaliteiten 
in.’ Lachend: ‘Johan is bijvoorbeeld heel 
goed in het tellen van muziek. Ik ben na 
acht tellen het spoor al bijster.’ Johan: ‘Uri 
volgt vooral zijn hart. Dat deed ik vroeger 
ook, maar ik heb geleerd om mijn hoofd 
meer te gebruiken, om met meer afstand 
naar mijn, naar ons werk te kijken. Mezelf 
voortdurend vragen te stellen als: “Wat wil 
je nou precies triggeren bij je publiek?” en 

een Carmen die zich afspeelt tijdens de 
Holocaust, werd met meer dan tweehon-
derd voorstellingen een eclatant succes en 
andere uitnodigingen volgden. Johan: ‘Na 
Uri ook bij Skanes Dansteater in Malmö 
te hebben bijgestaan, was wel duidelijk 
dat ik meer was dan een assistent. En zo is 
Ivgi&Greben dus in feite ontstaan.’

Hoofd en hart
Een samenwerking die, zeggen beiden, 
zeker niet meteen volledig harmonieus en 
organisch was. Johan: ‘Het was zoeken. 
Qua cultuur, achtergrond en ervaring 
verschillen we enorm.’ Uri: ‘Voor de 
dansers was het aanvankelijk ook verwar-
rend, omdat we hen regelmatig met twee 
verschillende meningen confronteerden. 
We hebben echt moeten leren om dezelfde 
taal te spreken, en ik heb moeten leren dat 
als Johan maakt, ik observeer, en anders-
om.’ Johan: ‘We kregen al snel de kans om 
met grote ‘companies’ te werken en zijn 

‘MET TWEE HOOFDEN 
HEB JE TWEE KEER 
ZOVEEL KEUZES.’ 

Uri & Johan - foto Florian Cats

foto Nellie de Boer
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niet worden!’ Johan: ‘Maar we hebben wel 
goed kunnen oefenen. We realiseerden 
ons toen: als we het hier in Polen redden, 
kunnen we het overal redden.’ 

Zaadje
Na de Poolse ervaring hakten ze de knoop 
door en besloten in Nederland een bestaan 
op te bouwen. Er werd een stichting 
opgericht, geld aangevraagd en samen met 
een zakelijk leider en dramaturg een plan 
voor een eerste gezamenlijke productie in 
Nederland ontwikkeld. Johan: ‘Daar moest 
natuurlijk een goede premièreplek voor 
gevonden worden, en zo kwamen we uit bij 
Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwar-
den 2018. We hebben ons plan gepresen-

teerd en de organisatoren 
vonden het te gek: een 
geboren Leeuwarder en 
een Israëliër die samen 
jarenlang de wereld over 
hadden gereisd. Ze zeiden 
dat ik ‘iets kwam terug-
brengen naar mijn stad’ 
en hoewel ik daar nog 
nooit bij stil had gestaan, 
maakte het wel iets bij 
mij los.’

Het zaadje was gepland. 
Johan: ‘Ik zei tegen Uri: 

“Waarom vestigen we ons niet hier?” Toen 
ik in de jaren tachtig uit Leeuwarden ver-
trok, was er op cultureel gebied nauwelijks 
iets. Maar de stad is zó veranderd. Er zijn 
heel veel jonge culturele initiatieven en er 
wordt ook volop geïnvesteerd in cultuur. 
Bovendien vonden ze het idee van een 
eigen Fries dansgezelschap bij de Provincie 
ook echt geweldig.’

Hun plannen werden beloond met 1,2 
miljoen euro subsidie, verdeeld over de 
komende vier jaar. Geen vetpot, realiseren 
de twee zich. ‘We hebben meer geld nodig. 
De Gemeente ondersteunt ons nu ook qua 
huisvesting en daarnaast zullen we zelf 
nog flink geld moeten binnenhalen. We 
werken ons nu allemaal de pleuris om alles 
gedaan te krijgen. Het idee is dus om over 
vier jaar ook rijkssubsidie aan te vragen.’

Huidhonger
Afgelopen mei zijn de twee naar Leeu-
warden verhuisd. Uri: ‘Vrienden vroegen 
mij: “Ga je dáár wonen?”, en aanvankelijk 
kon ik het zelf ook amper geloven. Maar 
ik heb nog geen tijd gehad om Amsterdam 
te missen of om Leeuwarden echt te leren 
kennen. We werken zó hard, leven op dit 
moment nog zó in onze eigen bubbel.’

Inmiddels is de openingsproductie, Nice 
to meet you!, in première gegaan. Johan: 

“Hoe komt je boodschap zo 
duidelijk mogelijk over?”’ Uri: 
‘Ik ben heel visueel ingesteld. 
Voordat ik de studio inga, zie 
ik de complete puzzel al voor 
mij.’ Johan: ‘Ik hoef de cho-
reografie niet al in gedachten 
te zien wanneer ik start met 
maken. Uri heeft de hele vorm 
al uitgedacht, en soms is het 
lastig om hem daaruit los te 
weken.’

Polen
Bijna twintig jaar zwierven 
Uri en Johan als nomaden 
over de wereld. Johan: ‘We 
hebben overal in Europa, maar 
bijvoorbeeld ook in Rusland 
en Korea gewerkt. Enerzijds 
is dat wáánzinnig: al die ver-
schillende mensen, met ieder 
hun eigen werkdrive. Maar 
anderzijds breekt het je op een gegeven 
moment op: je werkt twee maanden heel 
intensief met een groep dansers en de 
dag na de première zit je alweer in het 
vliegtuig. Je hebt vanaf dat moment niks 
meer met de dansers en je werk te maken. 
Je kunt niet verder bouwen.’

De behoefte om een vaste basis te heb-
ben, werd daardoor steeds sterker. Eén 
keer eerder hadden ze die kans: ze namen 
de artistieke leiding van het Rozbark 
Dance and Movement Theatre in Bytom, 
Polen, op zich. Uri: ‘Een vreselijke erva-
ring. De financiers, het team, het was een 
behoorlijke chaos. Geld kwam er op het 
laatste moment toch niet, voorstellingen 
werden kort van tevoren geannuleerd. Na 
drie maanden wisten we al: dit gaat ‘m 

INTERVIEW

‘WE WILLEN EEN GROEP MET GROTE 
ONDERLINGE VERSCHILLEN, BESLIST 
GEEN ZWANENMEER-UNIFORMITEIT.’

De eerste dag  foto Florian Cats

foto Nellie de Boer
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INTERVIEW

‘Het oorspronkelijke plan was om een 
groots openingsproject op drie locaties te 
organiseren, in de buitenlucht, het Fries 
Museum en in theater De Harmonie, om 
zo ook niet-danspubliek te bereiken. Maar 
door corona kwam er qua ‘crowd control’ 
en politie zoveel bij kijken, dat we dat plan 
hebben moeten laten varen.’ Uri: ‘Nice to 
meet you! is daardoor een intieme voor-
stelling geworden, waarin de dansers zich 
heel open en kwetsbaar voorstellen aan het 
publiek. Een luchtige voorstelling ook, om 
toeschouwers die nog niet dans-minded 
zijn als het ware een ‘zachte landing’ te 
bieden.’ Johan: ‘We willen eerst de harten 
van de mensen stelen, voordat we verder 
de diepte ingaan.’

Met de tweede productie, Wasted Skin, 
zetten ze hiertoe een eerste stap. Johan: 
‘We hebben ooit in Rusland een voorstel-
ling gemaakt over de vraag hoe je in deze 
tijd van sociale media het echte, persoon-
lijke contact behoudt. Dat thema willen 
we nu verder uitdiepen. Juist ook omdat 
in de coronatijd fysiek contact nog verder 
onder druk is komen te staan.’ Uri: ‘Er 

is tijd verspild, heel veel mogelijkheden 
om huidcontact te hebben zijn verloren 
gegaan. Veel mensen hadden last van ont-
wenningsverschijnselen, ervoeren letterlijk 
huidhonger.’

Eigen danscentrum
Met de vestiging van Ivgi&Greben in 
Leeuwarden is, zeggen Uri en Johan, een 
langgekoesterde droom uitgekomen. ‘Maar 
nu willen we die droom verder uitbouwen’, 
zegt Johan. ‘We willen samenwerkingen 
– klein en groot – met andere culturele 
organisaties in Friesland aangaan, zoals 
met Tryater, een van de oudste theaterge-
zelschappen van Nederland. Daarnaast 
willen we meer dan alleen voorstellingen 
spelen, we willen ons echt verbinden met 

de Friezen. Zo willen we onder meer ‘eat 
& meets’ organiseren, open repetities met 
een lunch of diner, waarbij we mensen 
inzicht geven in wat wij doen en hen dat 
ook aan den lijve laten ervaren.’

Uri: ‘Een vriend uit Israël kwam onlangs 
over en zei: “Wow Uri, je leeft je droom!” 
En al heeft hij gelijk, ik realiseerde me dat 
ik alweer mijn volgende droom droom. 
Ik denk dat dat inherent is aan creëren. 
Je bent nog niet geland, of je hebt alweer 
nieuwe ideeën, nieuwe dromen. Iets wat ik 
heel graag wil is, naast ons gezelschap, een 
eigen danscentrum in Friesland oprichten, 
waar jong talent zich kan ontwikkelen en 
waarmee we dans in Friesland nog duide-
lijker op de kaart kunnen zetten.’ Johan: 
‘Plannen genoeg, maar het is belangrijk 
dat we eerst een solide basis voor ons 
gezelschap creëren. Dat we onze groep 
nationaal en internationaal op de kaart 
zetten, tournees realiseren, samenwer-
kingsproject initiëren en extra financiële 
steun verwerven.’ Uri, ongedurig: ‘Ja, maar 
we willen wel echt doorpakken nu. We zijn 
tenslotte niet de jongsten meer.’ 

Nice to meet you! is nog te zien in 
Sneek (18 december) en Nes  

(13 februari). Wasted Skin gaat op  
19 januari in première in De Harmonie 

in Leeuwarden en toert daarna  
t/m 8 april door Nederland.  

Meer informatie: www.ivgi-greben.nl
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H
et nieuwe cultuurcentrum aan het Spui biedt onderdak aan Stichting Amare, 
Nederlands Dans Theater (NDT), het Residentie Orkest en het Koninklijk Con-
servatorium. Met vier grote zalen, een vergadercentrum, een fiks aantal publieke 
ruimtes en twee horecagelegenheden wordt Amare het bruisende middelpunt 

van muziek, dans, cabaret en spektakel in de Hofstad. ‘Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat’, vertelt Geesje lachend. ‘Ook omdat het Conservatorium op de bovenste verdieping 
zit. Die studenten lopen straks de hele dag in en uit.’ 

Echte eyecatcher
Amare komt in de plaats van de Dr. Anton Philipszaal, het Lucent Danstheater en het Zui-
derstrandtheater, dat de afgelopen jaren als tijdelijke locatie werd gebruikt. Het heeft de 
nodige voeten in de aarde gehad – lange discussies in de gemeenteraad, budgetoverschrij-
dingen en vertragingen bij de oplevering – maar Den Haag mag trots zijn op zijn nieuwe 
Amare. De gevel, met sierlijke pilaren die afwisselend aan stemvorken, theatercoulissen 
en bomen doen denken, is een echte eyecatcher. Binnen maken de zalen – goudkleurig, 
antraciet of in bamboehout – grote indruk.

‘De eerste bezoekers waarderen de akoestiek in de Concertzaal enorm’, vertelt Geesje. 
‘Die zaal heeft ruimte voor 2.500 staplaatsen. Daarmee halen we, in samenwerking met 

Den Haag heeft een nieuw 
thuis voor cultuur, educatie, 
events en ontmoeting: Ama-
re. ‘Op een gegeven moment 
waren hier elke dag zo’n drie-
honderd bouwvakkers bezig’, 
vertelt hoofd programma 
Geesje Prins wanneer ze ons 
rondleidt door het moderne 
gebouw. ‘Zomaar even kijken, 
dat ging vanwege corona niet. 
Maar de enkele keer dat ik 
er was, ging mijn hart echt 
 tekeer. Zo groot! Wow!’

tekst Barend de Voogd foto’s Patrick Fransen 

AMAREMEER RUIMTE
VOOR IETS NIEUWS 
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25-29 DECEMBER - A CHRISTMAS CAROL 
Dutch Don’t Dance Division, Amare  
& Residentie Orkest 

Het beroemde kerstverhaal van Charles 
Dickens werd in 1992 tot ballet bewerkt. 
Het verhaal over de oude Scrooge is 
natuurlijk tijdloos. 

13 JANUARI – DISAPPEARANCE  
Nederlandse première – ICK Amsterdam 

Het tweede deel van Appearance-
Disappearance is een ode aan het 
verdwijnen. Veel van wat we als normaal 
beschouwden zijn we door corona 
kwijtgeraakt, maar telkens als er iets 
verdwijnt komt er, vaak in een andere 
gedaante, ook weer iets voor terug.  
 
16 FEBRUARI - MARRY ME IN BASSIANI 
(LA)HORDE / Ballet National de Marseille 
(Holland Dance Festival)
 
In 2018, na een politie-inval in nachtclub 
Bassiani in Tbilisi, verzamelden zich 
duizenden jonge mensen voor het 
parlementsgebouw in de Georgische 
hoofdstad voor een spontane protest 
rave. Dans als politiek statement van het 
Franse collectief (LA)HORDE en Ballet 
National de Marseille.  
Zie Dans Magazine 2021/5.

Kijk wat er de komende tijd nog  
meer te doen is op www.amare.nl 

Paard, popconcerten naar Den Haag die 
anders aan deze stad voorbij zouden gaan. 
En in het Danstheater kunnen we nu 
1.250 mensen ontvangen. Waar je ook zit, 
je hebt altijd goed zicht.’

‘Kijk’, wijst ze wanneer we de prachtige 
ellipsvormige Concertzaal uitlopen. ‘Zie je 
die metalen strip op de vloer? Alle zalen 
hier hebben een eigen fundering en staan 
helemaal los van elkaar, waardoor je geen 
geluidslekken krijgt. Echt een construc-
tief hoogstandje. Als je die strip weg zou 
halen, zie je een diepe spleet.’ Lachend: 
‘Als je daar je sleutels in laat vallen ben je 
ze écht kwijt!’

Warm en modern
Een raam achter de garderobe biedt zicht 
op de NDT Black Box, een van de studio’s 
van Nederlands Dans Theater. Met een        
beetje geluk kun je daar een glimp opvan-
gen van de repetities. ‘Hij sluit direct aan 
op het Danstheater, zodat ze de decorstuk-
ken gemakkelijk in en uit kunnen rijden’, 
legt Geesje uit. ‘En wat volgens mij heel 
weinig theaters kennen: de vloer van het 
podium is verwarmd!’

Het Danstheater, het nieuwe thuis van 
NDT, voelt met z’n goudgele stoelen, 
bruine vloeren en zwarte panelen 
warm en modern. ‘Hier zullen 
ze hun voorstellingen mon-
teren en premières hou-
den’, bevestigt Geesje. 
‘Daarnaast blijven we 
trouw aan onze Haagse 
makers. David Mid-
dendorp bijvoorbeeld, 
Lonneke van Leth of 
Amos Ben-Tal. En na-
tuurlijk alle grote Neder-
landse dansgezelschappen: 
Scapino Ballet Rotterdam, Conny 
Janssen Danst, het Nationale Ballet, Lei-
neRoebana, de Flamenco Biënnale…’

Het eerste seizoen biedt ook veel inter-
nationale dans. ‘Naast een nieuwe editie 
van het Holland Dance Festival, presente-
ren we begin ’22 twee voorstellingen van 
Anne Teresa De Keersmaeker: The Gold-
berg Variations en haar nieuwe voorstel-
ling Mysterien Sonate. In maart hebben 
we Celui qui tombe van acrobaat, danser 
en choreograaf Yoann Bourgeois en in juni 
presenteren we À mon bel amour van de 
urban Compagnie par Terre.’

Spannende plek
Amare wil vooral ook plek bieden aan ini-
tiatieven vanuit Den Haag zélf. ‘We werken 
steeds meer met gastprogrammeurs en 
partners uit de stad. Met Stichting Multi-
cultureel Jongeren Geluid bijvoorbeeld, uit 
de Schilderswijk. We vieren al een aantal 
jaar samen het Amazigh-nieuwjaar en dit 
jaar doet ook het Metropole Orkest mee, 
samen met Khalid Izri die voor zijn muziek 
uit de berbertraditie put. Het Haags Hip-
Hop Centrum (H3C) organiseert tijdens 
het Open Festival in november een jam-
sessie hier, samen met het Conservatorium 
en Redouan Ait Chitt.’ (Dit ging vanwege 
corona helaas niet door – red.)

‘Wat voor ons nog een echte ontdek-
kingsreis wordt, is de openbare ruimte. 
Het Kunstplein beneden moet een laag-
drempelige en spannende plek worden om 
aan cultuur deel te nemen. Daar is ruimte 
voor podiumkunsten, initiatieven uit 
de stad, commercie, installaties, battles, 
bands, presentaties, van alles. We willen 
dat je hier dingen kunt ervaren zonder 
dat je per sé een kaartje hoeft te kopen. 
Een beetje zoals het open cultuurcentrum 
Centquatre in Parijs.’ 

 
‘Ik verheug me er nu vooral 

op echt van start te gaan. 
Het is natuurlijk een 

gekke tijd geweest. 
Disappearance van 
ICK heeft daarom 
wel een speciale 
plek in mijn hart. 
De Nederlandse 

première van het 
tweede deel moest 

vanwege Covid wor-
den uitgesteld. Ik heb 

die voorstelling in Marseille 
gezien en tijdens de eerste lockdown 

de registratie nog eens teruggekeken. Daar 
was ik nog steeds erg door aangedaan. 
Appearance-Disappearance: verschijnen 
en verdwijnen. We leven nu in een soort 
tussentijd. De danstaal van ICK is vaak 
trillend en sidderend en je voelt gewoon de 
spanning, dat zoeken naar iets nieuws, dat 
op uitbarsten staan. Wij, als dans- en thea-
terwereld, hebben ook in spanning geleefd 
en ook wij willen weer los. Dat is Amare 
ook: meer ruimte voor iets nieuws.’  
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JONGERENDANS

MONIEK MERKX  
Waarover gaat Zinderella?
‘We gebruiken het verhaal van Assepoester om het 
te hebben over jezelf een verschoppeling voelen, jezelf 
anders voelen, buiten de groep, gepest, niet goed genoeg. 
Al die droevige Assepoester-gevoelens die we allemaal in ons 
hebben. 

Het gaat niet zozeer om het romantische sprookje als wel de 
persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt als jong mens. We 
willen laten zien dat het okee is om anders te (durven) zijn, je 
mag je onzeker voelen, je mag twijfelen, je mag blijven zoeken, 
je hoeft niet meteen in een hokje te passen. Het hele beeld van 
je een Assepoester voelen gaan we uiteindelijk vieren.’ 

Zelf ben je opgegroeid in een tijd zonder mobiele 
telefoons, selfies en social media. Maar ook toen al 
speelde uiterlijk een grote rol. Waar liep jij tegenop?
‘Nou, ik vond mezelf te dik, ik had te dikke benen voor die strak-
ke Levis-broeken van toen. Maar als ik nu foto’s terugkijk, denk 
ik: waar ging dit over? Ik was best een heel mooi meisje. Ik had 
ook het idee dat ik vooral stoer moest zijn. Dat zullen heel veel 
meisjes in deze tijd herkennen, dat je niet goed durft vrouwelijk 
te zijn. Maar met dat stoer doen ontken je soms wel je kwetsba-
re kant, dat je misschien af en toe ook een hulpvraag hebt.’

Het showen van je emoties, hoe komt dat in de  
voorstelling terug?
‘Het is best moeilijk om kwetsbaar, onzeker of twijfelend te 
zijn. Of om te vragen: kan iemand mij helpen? In mijn werk 

word ik omringd door helpers, maar ik heb toch vaak het ge-
voel dat ik het allemaal alleen moet doen. Als Assepoester niet 
naar het bal mag, daalt er een gigantische boom uit de kap 
naar beneden waar zij steun bij zoekt. Er komen vogels en er 
komen paarden… Het is een mooie metafoor in het Assepoes-
ter-verhaal: de natuur gaat je helpen.’ 

Maak je gebruik van de ervaringen van de dansers 
zelf?
‘Ja, ik heb iedereen vooraf geïnterviewd. Telefonisch, zonder 
camera. Het is bepaald geen uniforme groep, daar heb ik ze 
ook op uitgekozen. Ik zoek performers die ook iets te bieden 
hebben op het emotionele vlak. Die iets van zichzelf durven te 
laten zien. 

Art, die op de poster staat, is echt een multitalent. Hij kan 
niet alleen goed dansen, maar is gewoon supergoed in die 
emotionele laag meenemen in het werk. Hij is erg open en 
supportive. In een groep is het heel fijn dat mensen ook de an-
deren goed kunnen zien. Als je jong bent is dat vaak moeilijk, 
dan ben je nog zo bezig met je eigen proces.’  

Zinderella gaat 23 december in Groningen van start.
Speelijst en kaarten: www.nite.nl/zinderella

Rond de kerst gaat Zin-
derella in première, een 
modern sprookje van 
NITE in samenwerking 
met Maas theater en 
dans over ‘anders zijn’. 
We vroegen regisseur 
Moniek Merkx en een 
paar van de performers 
hoe belangrijk hun uiter-
lijk voor hen is. Moniek: 
‘Ik vind het helemaal te 
gek dat ze iets over hun 
eigen onzekerheden dur-
ven te delen, ik had daar 
vroeger veel meer moeite 
mee.’ 

tekst Joost Groeneboer
portretten Nienke Maat ZINDERELLA
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ZINDERELLA

BODINE SUTORIUS
Waarover ben of was jij onzeker? 
Hoe ga je daarmee om?
‘Als puber was ik onzeker over 
mijn haar. Ik heb een grote bos krul-
len en het duurde even voordat ik wist 
hoe ik ermee om moest gaan. En ik was 
onzeker over mijn nonexistent borsten. Als ik 
naar vriendinnen keek met een cup B of C voel-
de ik me er maar bekaaid vanaf komen. Maar 
ach, nu vind ik het wel lekker licht en compact. 
Als kind word je een wereld ingegooid met alle-
maal vastgeroeste denkpatronen, vooroordelen 
en dus ook schoonheidsidealen. Hoe ouder ik 
word, wil ik deze steeds meer loslaten en met 
een vrije open blik naar het lichaam kijken. Met 
verwondering over wat ons lichaam allemaal 
kan en hoe het werkt in plaats van zo bezig te 
zijn met de buitenste schil.’ 

Hoe belangrijk is uiterlijk voor je?
‘Uiterlijk is belangrijk voor mijn zelfverzekerd-
heid. Als ik me mooi voel, heb ik de neiging 
meer outgoing te zijn en sociaal.’ 

Wanneer ben jij tevreden met jezelf?
‘Als ik als danser in een flow zit. Dan ben ik he-
lemaal in het moment, luister ik naar de muziek 
en gaat mijn lichaam als vanzelf door de ruimte. 
Als ik merk dat mijn bewegingen een gevoel of 
gedachte duidelijker uitleggen dan woorden 
ooit kunnen doen.’ 

Wat voor tips geef je aankomende dansers 
mee?
‘Sluit je ogen en dans in je kamer op je lieve-
lingsmuziek. Feel the pleasure burning!’
 
ART SRISAYAM  

Waarover ben of was jij onzeker? Hoe ga je 
daarmee om?

‘Als puber had ik veel last van acne, de 
puisten zaten overal. Ik had constant 
het gevoel dat mensen mij lelijk von-
den. Op een gegeven moment ga je dat 

ook echt geloven. Ik durfde jarenlang 
niet naar mezelf in de spiegel te kijken. 

Tegenwoordig als dit soort gevoelens weer 
opduiken of ik last van een verkeerd zelfbeeld 
heb, probeer ik erover te praten. En als ik geen 
woorden vind, dan dans ik. Op allerlei manie-
ren, haha! Dansen geeft troost en plezier.’

Wanneer ben jij tevreden met jezelf? 
‘Als ik me omringd voel door liefdevolle men-
sen. En als ik als danser een diepe connectie 

maak met de choreografie en muziek. Het maakt me 
heel blij om anderen te zien dansen en helemaal op 
te gaan in zichzelf.’ 
 
Wat voor tips geef je aankomende dansers mee? 
‘Laat je niet tegenhouden door allerlei onzekerhe-
den, als je een passie voelt voor dans. Blijf trouw aan 
dat gevoel en ga ervoor. Je ontdekt vanzelf wat bij je 
past en wat je nodig hebt om je verder te ontwikke-
len. En wees lief voor je lijf.’  
 

OLYMPIA KOTOPOULOS  
Waarover ben of was jij onzeker? 

Hoe ga je daarmee om? 
‘Mijn prestatiedrang speelt me 
soms parten. Het maakt me on-
zeker als ik voel dat ik niet op 
mijn best presteer. De stemmen 

in mijn hoofd verschuiven con-
stant van ‘dit moet beter’ naar ‘je 

doet precies wat je op dit moment 
moet doen’. 

Het heeft ook te maken met de behoefte om te beha-
gen, die je tijdens je opleiding al krijgt ingeprent. In 
plaats van leraren, juryleden of choreografen tevre-
den te stellen, bevredig ik nu mijn eigen nieuwsgie-
righeid en plezier.’ 
 
Hoe belangrijk is uiterlijk voor je? 
Van nature krijgen we allemaal onze eigen unieke 
prachtige lichaamsvormen en gelaatstrekken mee. 
Ons lichaam vormt een fascinerend canvas dat 
wordt ingekleurd met hoe we ons kleden, knippen en 
opmaken. De vrijheid, creativiteit en expressiviteit 
waarmee we ons uiterlijk manipuleren en opfleuren, 
reflecteert onze innerlijke schoonheid.’ 
 
Wanneer ben jij tevreden met jezelf? 
‘Ik voel me erg dankbaar vlak voor een show. Het is 
een speciaal gevoel om op het podium te staan   voor-
dat het publiek binnenkomt. Om lichaam en geest 
erop voor te bereiden om een   stukje van jezelf te 
delen met vrienden, familie en vreemden. Door iets 
te doen dat heel erg bij jou hoort.’ 
 
Wat voor tips geef je aankomende dansers mee? 
‘Sta open voor de kansen die op je pad komen, zelfs 
als deze niet in de richting liggen die je zelf op dacht 
te gaan. Er is nooit iets goeds voortgekomen uit 
comfortabel zijn.’
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‘ IK LEEF 
MIJN 
DROOM.’

M
aggy van den Heuvel (24) 
zette drie jaar geleden alles 
op alles om haar droom waar 
te maken. Na haar dansoplei-

ding bij Lucia Marthas in Amsterdam, 
deed ze auditie voor The Alvin Ailey 
School in New York en vroeg verschillen-
de beurzen aan. En met succes! Tegen 
het einde van haar opleiding brak de 
coronapandemie uit en moest Maggy 
kiezen, terug naar Nederland of blijven? 
Ze koos voor het laatste en werkte kei-
hard voor iedere kans. Na ruim een jaar 
komt de dansscène ook daar langzaam 
weer op gang. Hoe ziet haar leven als 
danser in New York er nu uit? 
 
Dansen vanuit je hart
Ooit danste Maggy gewoon op de lokale 
dansschool in Houten, nu treedt ze op 
met internationale sterren en op wereld-
podia. Hoe is haar dat gelukt? ‘Ik adem, 
slaap en eet dans’, legt Maggy uit. ‘Met 
dans kan ik mijn gevoelens zo volledig 
uiten, dat ik geen woorden nodig heb. De 
emotie die loskomt tijdens het dansen 
is ontzettend puur. Naar mijn mening is 
het de sterkste vorm van communicatie. 
Als ik dans, dan spreek ik vanuit mijn 
hart. Het is iets heel zuivers, kwetsbaars 
en moois.’

Het is duidelijk dat Maggy een grote 
passie heeft voor dans, maar volgens 
haar is alleen dat niet genoeg om die 
grootse dromen te vervullen. Toewijding, 
vastberadenheid en doorzettingsvermo-
gen zijn van essentieel belang. ‘Ik nam 
mijn opleiding bij Lucia Marthas enorm 
serieus. Ik investeerde veel in lessen en 
volgde naast mijn opleiding heel wat an-
dere programma’s en workshops om me 
nog verder te ontwikkelen. Ik heb veel 

Maggy danst Maggy danst 
in New Yorkin New York

Veel dansers dromen van een carriè-
re in de Verenigde Staten, dé place to 
be voor iedereen met grote ambities. 
Plekken als Los Angeles en New York, 
waar op topniveau wordt gedanst, bie-
den talloze kansen voor dansers uit de 
hele wereld. Makkelijk is het niet, maar 
zeker niet onmogelijk. 

tekst Roos Stuurman

foto Jonah Designs
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aan de kant moeten zetten om mijn dro-
men te verwezenlijken. Uitgaan zat er voor 
mij bijvoorbeeld niet in. Maar daar had ik 
vrede mee, ik wist waar ik aan begon en 
met welk doel.’
 
Vol gas in New York
Eenmaal in New York voelde Maggy zich 
als een vis in het water. ‘De stad is inmid-
dels mijn tweede thuis geworden. Ik heb 
er altijd van gedroomd om hier te wonen. 
De dansers hier spelen geen spelletjes. Ze 
zijn ontzettend gedreven en geven vol gas. 
Er is geen andere keus dan mee te gaan in 
deze snelle stroom.’ Toen de eerste corona-
besmetting in New York werd bevestigd, 
droeg Maggy al snel een mondkapje en 
handschoenen uit voorzorg. ‘Ik was ervan 
overtuigd dat ik na twee weken in qua-
rantaine weer terug zou keren naar mijn 
drukke dansschema. Al snel kregen we te 
horen dat we het semester verder gingen 
afronden via Zoom.’

Ondanks de uitdagingen van het afgelo-
pen jaar bleef Maggy positief en maakte ze 
de bewuste keuze om sterker uit deze ‘pau-
ze’ te komen. ‘Ik volgde ‘s ochtends online 
lessen en maakte veel dansvideo’s op mijn 
dak. Janet Jackson plaatste mijn video op 
haar Instagram en ik heb ook de aandacht 
kunnen trekken van zangeres SZA met een 
dansvideo op haar nummer Hit Different. 
Ik ben meer gaan mediteren, pianospe-
len, sporten en boeken lezen. En in het 
algemeen heb ik meer ruimte gemaakt 

voor persoonlijke ontwikkeling. Ook ben 
ik dankbaar voor het werk dat ik wél kon 
doen. Van muziekvideo’s waaronder Lose 
Each Other van Teyana Taylor en Elton 
John, tot aan liveoptredens voor het Batte-
ry Dance Festival. Ik heb de afgelopen tijd 
veel gereflecteerd en sta soms versteld van 
alles wat ik binnen drie jaar heb bereikt in 
een nieuwe stad en ander land.’ 
 
Hoe gaat het nu?
‘Studio’s in New York gaan weer steeds 
meer open. Je merkt dat de omstandig-
heden langzaam aan het veranderen 
zijn. Iedereen bereidt zich voor op het 
terugkeren naar het drukke leven in New 

York. Ik volg weer steeds vaker les in de 
studio en heb hier en daar kleine projecten 
waarvoor ik repeteer. Zo heb ik in april 
mogen optreden voor iHeartDance NYC. 
Door corona zijn er via Instagram geen 
grote open audities te vinden, alles gaat 
van mond-tot-mond.  Je ziet dat dansers 
om die reden veel lessen volgen en daar 
proberen op te vallen. Hun Instagram ge-
bruiken ze voornamelijk als CV. Je merkt 
ook dat binnen de danswereld veel ruimte 
wordt gemaakt om bepaalde onderwerpen 
bespreekbaar te maken. Zoals mentale 
gezondheid, misbruik in de danswereld, 
rechten van dansers, professionele tarieven 
en zo meer.’ 

‘IK ADEM, SLAAP 
EN EET DANS.’  

foto Rashad Heagle

foto N
ir Arieli

foto Daigo
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Genieten van elk moment
Maggy’s dagen zien er nooit hetzelfde uit. 
Het verschilt per dag, per week en zelfs 
per maand. ‘Ik probeer voornamelijk focus 
te leggen op mijn ochtendroutine. Ik ben 
een vroege vogel en ik vind het ontzettend 
fijn om rond 7 uur, het liefst 6 uur uit mijn 
bed te komen. Dan schrijf ik meestal wat 
gedachtes in mijn dagboek. Of ik mediteer 
en ga daarna in de sportschool op de cross-
trainer, of ik volg balletles in de studio. 
Afhankelijk van mijn agenda heb ik dan 
later op de dag meestal repetities voor een 
project. 

Je merkt toch dat het heropenen van 
de sector best langzaam gaat. Daarom 
probeer ik van ieder moment dat ik in de 
studio ben te genieten. Het is belangrijk 
om lessen te volgen omdat er niet echt 
open audities worden gehouden. Ik had 
nooit voor iHeartDance NYC opgetreden, 
als ik geen balletlessen had gevolgd bij 
Open Jar Studio. Via deze lessen ben ik in 
contact gekomen met Melissa Gerstein en 
heeft ze mij de kans gegeven om op te tre-
den tijdens deze enorme grote fundraiser. 
Ik probeer mijn gezicht vaak te laten zien 
tijdens lessen en wie weet komen er meer 
gigs mijn kant op.’  

Toekomstdromen
Het liefst wil Maggy zich zo breed mogelijk 
ontwikkelen als danser. ‘Ik wil eigenlijk 
van alles doen. Commerciële gigs, moder-
ne gigs en werken voor topsportmerken 
staan op mijn verlanglijstje. Daarnaast 

wordt zwaar. Je zult op veel verschillende 
manieren getest worden en jezelf afvragen: 
“Wil ik dit wel?”. Weet dat deze obstakels 
tijdelijk zijn.’ 
 
‘Ik hoop dat mensen mijn verhaal lezen en 
denken: ‘Ha, als Maggy het kan, kan ik het 
ook!’ Waarom niet? Je leeft maar een keer, 
luister naar je hart en creëer de wereld 
waarin je wilt leven.’  

wil ik heel graag op wereldtournee. Voor 
een bekende artiest of een dansgezelschap 
dansen en tot het uiterste gaan, waardoor 
er uiteindelijk deuren opengaan voor een 
volgende generatie dansers in Nederland.

Nu ik hier zo over nadenk, realiseer ik 
me dat ik momenteel mijn droom aan het 
leven ben. Ik geniet volop van de dingen 
die ik de afgelopen drie jaar in New York 
heb gedaan. Mijn droom was ooit om naar 
Amerika te verhuizen en dat is gelukt.’  

Uitdagingen
Het is soms wel lastig om alleen te wonen 
in een stad zoals New York. Dat zit ’m 
volgens Maggy vooral in de kleine dingen. 
‘Zelf verhuizen, feestdagen en verjaarda-
gen zonder je familie en ga zo maar door. 
Ik heb met sommige mensen een hele 
mooie vriendschap opgebouwd, en daar 
ben ik ontzettend dankbaar voor, maar je 
merkt toch dat je op een gegeven moment 
verlangt naar de Nederlandse cultuur. De 
cultuurverschillen zijn soms groot. Uitein-
delijk is het belangrijk om te beseffen dat 
dit er allemaal bij hoort. Ik denk dat het 
geen kwaad kan om echt volledig op jezelf 
te leren bouwen. Het is niet altijd even 
makkelijk, maar als je echt iets wilt, dan 
weet je dat je dat het een bepaalde menta-
liteit, discipline en drive van je vereist om 
van je droom werkelijkheid te maken.’  

Tips voor dansers die naar de 
VS willen
‘Volg je droom, blijf bij jezelf, ga ervoor 

en laat niemand je tegenhou-
den. Ik had een enorm sterk 
gevoel over Amerika en heb 
geen moment getwijfeld. Het is 
een grote stap, maar het is het 
absoluut waard. Werk doelge-
richt en geloof in jezelf. Weet 
dus in welke stad je wilt wonen, 
wat je daar gaat doen, met wie 
je wilt werken, welke lessen 
je wilt volgen, enzovoorts. En 
spaar veel geld, want het is 
niet goedkoop in Amerika. 
Het belangrijkste is dat je blijft 
vasthouden aan de droom die 
je ooit had, het gevoel, want het 

www.instagram.com/maggyvandenheuvel
Ondersteun Maggy tijdens de pandemie op www.gofundme.com/f/vtjb2-maggy-vdh

foto Steven Pisano 

foto Daigo

foto Steven Pisano 
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I
n oktober 1926 komt de Duitse danseres Anita 
Berber voor het eerst naar Nederland. ‘De 
koningin van de naaktdans’, zoals tijdschrift 

De Kunst haar noemt, treedt een maand lang 
met haar Amerikaanse danspartner en echtge-
noot Henri Châtin Hofmann op in Amsterdam 
en Den Haag. De verwachtingen zijn hoogge-
spannen. Anita Berber is bekend van de dansfilm 
Haar Liefdesoffer, die in 1923/24 in de Neder-
landse bioscopen draait. ‘De dansen van Anita 
Berber zijn verrukkelijk’, schrijft de Telegraaf. 
 
Wie is deze Anita Berber? Als 16-jarige begint 
ze in 1915 haar opleiding bij Rita Sacchetto in 
Berlijn. Anita blijkt een getalenteerde leerling 
die gracieus danst. De moderne Ausdruckstanz, 
waarin de danser emoties met krachtige, expres-
sieve lichaamsbewegingen uit, komt in deze 
jaren op. Verbonden hiermee is de naaktdans, 
voortvloeiend uit dezelfde gerichtheid op het 
lichaam. Het natuurlijke van het naakt staat 
centraal.  

Mode-icoon
Wanneer en hoe Anita Berber in aanraking komt 
met de ‘Nackttanz’ is niet duidelijk, maar in 1920 
sluit ze zich aan bij het naaktballet van Celly de 
Rheidt. Er is al snel discussie of naakt dansen 
kunst is of pornografie. De overheid in Berlijn is 
redelijk tolerant in die tijd. Naakt betekent dat 
alles onder de navel bedekt moet zijn, maar dat 
kan ook met een voile of sluier zijn. 

Naast haar dansoptredens speelt ze ook in 
films en wordt een ster. Berber verschijnt in de 

Het natuurlijke van naakt

DANShistorie

Pas de laatste tien jaar wordt ze ten volle 
gewaardeerd: Anita Berber, de ‘godin van 
de nacht’. Feministische historici noemen 
de danseres, die bekend stond om haar 
losbandige levenswijze, een voorbeeld van 
de nieuwe onafhankelijke vrouw. 

tekst Arie de Jongh
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bladen en wordt een mode-icoon. Wanneer ze 
in een smoking wordt gefotografeerd, kleden 
de jonge vrouwen van Berlijn zich ‘à la Berber’. 
Marlene Dietrich gebruikt de smoking later als 
haar attribuut. 
 
Het leven van de straat
Berber stort zich in het Berlijnse uitgaansleven 
en gaat zich volgens de overlevering te buiten 
aan drugs: haar ontbijt bestaat uit in morfine 
gedoopte rozenbladeren. Opzichtig spuit ze in 
cafés cocaïne in haar arm. Dit blijft niet zonder 
gevolg. Door haar verslavingen is ze op de 
filmset niet meer te handhaven. In 1922 speelt 
ze in haar laatste film.

In datzelfde turbulente jaar raakt ze onder 
de invloed van danser en dichter Sebastian 
Droste. Ze ontwerpen dansen die het leven 
van de straat met prostitutie, drugsverslaving 
en zelfmoord weerspiegelen. Het worden haar 
beste dansen. Met het programma Tänze des 
Lasters, des Grauens und der Ekstase trekken 
ze volle zalen. De kranten staan vol over haar 
gewaagde dansen, waarbij vooral de dans 
Cocaine opvalt: Anita, met ontblote borsten, 
gekleed in een ingeregen jurk, begint haar 
dans liggend op de grond met stuiptrekkingen, 

waarna ze langzaam tot leven 
komt en zich op laat zwepen 
door de ‘dance macabre’ van 
Saint-Saens. 

Voyeurisme
Er is natuurlijk kritiek op 
haar naaktheid, maar Berber 
trekt zich er niets van aan. Ze 
benadrukt dat haar naaktheid 
natuurlijk is en ergert zich 
aan het voyeurisme van het 
publiek: ‘We dansen de dood, 
de coïtus, de verslaving en de 
zelfmoord, en toch zitten ze 
onder mijn gewaad te loeren, 
stelletje varkens’, moppert ze 
in 1924 tijdens een interview.

Als ze eind september 1926 
in Nederland arriveert, kent 
men daar het fenomeen 
naaktdans al dankzij de hier 
wonende Duitse danseres 
Gertrud Leistikow, hoewel 
die nooit echt naakt optreedt 
zoals Berber. In 1921 toont het 
weekblad Cinema & Theater 

een foto van Celly de Rheidt ‘in Isadora Duncan 
pose’ (Grieks gewaad, ontblote borsten) en 
beschrijft haar als ‘danseres van ongemeene 
gaven’. Toch ziet men hier naaktdans slechts in 
beperkte kring als kunst.
 
Zedig gehuppel
Na de eerste optredens van Berber en Henri 
wordt het al snel duidelijk dat van naaktdans 
in Nederland geen sprake is. De socialistische 
krant Het Volk schrijft spottend na het eerste 
optreden: ‘In zedelijk Amsterdam heeft Anita 
Berber in zedelijk omhulsel zeer zedig gehup-
peld’. Meer woorden wil de krant er niet aan 
kwijt. 

Tijdens de tournee geeft het danspaar in 
Amsterdam een matinee voor genodigden. 
Wie denkt dat Berber nu haar faam als naakt-
danseres wel waar zal maken, komt bedrogen 
uit. De recensent van De Kunst zegt braaf: ‘Zij 
die meenden dat Anita bij deze demonstratie 
ter wille van de sensatie meer zou toonen dan 
bij de gewoone voor iedereen toegankelijke 
voorstellingen zijn – gelukkig – teleurgesteld’. 

De enige omstreden dans die ze brengt is de 
verslavingsdans Morphium, maar die danst ze 
altijd in een lange jurk. Toch gaat dit het Alge-

meen Handelsblad al te ver: ‘meer iets voor de 
film’. En ook de Haagsche Courant is er niet 
blij mee: ‘de perversiteit overheerst’. Het Va-
derland draagt nog positief bij aan het morele 
debat door te zeggen dat ‘deze sensualiteit 
zo verfijnd is en wel doordacht dat ze daarom 
boven alle aantijging is verheven.’

Lelie op de mesthoop
Er is lof voor haar technische beheersing. Het 
altijd positieve Cinema & Theater zegt over 
Morphium: ‘dat zal niemand deze danseres 
ooit na kunnen doen’. Het blad De Kunst 
jubelt: ‘hoog ontwikkelde techniek en sublieme 
articiteit’.  

De meerderheid van de recensenten is uitein-
delijk positief. Toch beginnen alcohol en drugs 
hun tol te eisen. Berber laat bij elk optreden 
contractueel vastleggen dat er een fles cognac 
in de kleedkamer staat. Realistisch lijkt daarom 
het oordeel van de belangrijke criticus J.W.F. 
Werumeus Buning in De Groene Amsterdam-
mer over de gevallen diva: ‘Ze opent de wals 
van Brahms met die figuur (knie omhoog, 
been strekken, been opzij). Plotseling zweeft, 
in haar troebele sfeer, iets van het wonder der 
beweging. Een halve seconde, dan ziet men dat 
zij op haar andere voet staat te wiebelen en te 
zwikken. Eén seconde, dan heeft men al gezien 
dat er op die groote figuur niets volgt, dat het 
een los toeval is, een lelie op den mesthoop’.  
Nederland zal haar niet meer zien. Anita Ber-
ber sterft op 9 november 1928 in Berlijn. Ze is 
pas 29 jaar oud.  

Herontdekt 
In de jaren dertig 
raakt Anita Berber 
snel in de verge-
telheid, omdat 
de nationaalso-
cialisten haar 
doodzwijgen. Eind 
jaren tachtig is er 
hernieuwde aandacht 
voor haar, maar dan voor
al vanwege haar losbandige levenswijze. De 
‘Godin van de nacht’ staat symbool voor het 
Berlijnse nachtleven. Pas recentelijk ontdekken 
(dans)historici hoe bijzonder Berber eigenlijk 
was, als danseres én vrouw. Ze wordt gezien 
als voorbeeld van ‘die Neue Frau’, de onaf-
hankelijke, zelfstandige, zelfbewuste vrouw 
die na de Eerste Wereldoorlog opkomt. 
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