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Conny Janssen Danst genomineerd voor
prestigieuze dansprijs

Foto: Leo van Velzen

Het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst is met de voorstelling INSIDE
OUT genomineerd voor de Zwaan ‘Meest indrukwekkende dansproductie 2014/ 2015’.
Dat maakte de dansjury van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD ) vandaag bekend. De Zwanen zijn dé dansprijzen van Nederland en
worden ook wel de Oscars van de Nederlandse dans genoemd. De diverse Zwanen
worden uitgereikt in het kader van festival de Nederlandse Dansdagen, dat dit jaar van
2 t/m 4 oktober plaatsvindt in Maastricht.
INSIDE OUT toerde afgelopen theaterseizoen langs de theaters met 13 dansers en live
muziek van een speciaal voor deze voorstelling samengesteld muziek-ensemble bestaande
uit iET (singersongwriter), Budy Mokoginta (multi-instrumentalist), Pieter de Graaf (toetenist)
en Jonas Pap (cellist). De voorstelling kon rekenen op volle zalen, enthousiaste
publieksreacties van meer dan 18.000 bezoekers en lovende woorden in de pers.
De dansjury van de VSCD schrijft over INSIDE OUT:
‘INSIDE OUT toont de mens binnenstebuiten. Als eenling in de massa. Maar tegelijk ook met
de diepmenselijke behoefte aan contact, erkenning en geborgenheid. Conny Janssen en
haar ijzersterke ensemble weten in INSIDE OUT op een briljante manier het menselijke in
dans te vatten.’
Geïnteresseerden die INSIDE OUT dit jaar nog willen zien kunnen terecht op:
• Zondag 23 augustus 2015, Festival Lowlands, Biddinghuizen
• Maandag 31 augustus 2015, Zeeland Nazomerfestival, Middelburg
• Vrijdag 2 oktober 2015, Nederlandse Dansdagen, Maastricht
Meer info over INSIDE OUT, inclusief de videotrailer, is te vinden op:
• http://www.connyjanssendanst.nl/voorstelling/inside-out/	
  
Noot a/d redactie (niet bedoeld voor publicatie):
Voor meer informatie, interview aanvragen, videobeelden, foto’s in hoge resolutie, etc:
Neem contact op met Ellen Geijs (publiciteit & marketing)
M 06 50 23 44 06 / Ellen@connyjanssendanst.nl	
  

	
  

ACHTERGRONDINFORMATIE
CONNY JANSSEN DANST, gevestigd in Rotterdam, is sinds 1992 een van de meest
toonaangevende moderne dansgezelschappen in Nederland. Het werk van artistiek leider
Conny Janssen staat breed bekend om de sterk fysieke en theatrale kracht van de dansers
en de verrassende diversiteit van haar voorstellingen, waarin hoogkwalitatieve dans altijd
centraal staat. De thematiek van de grote stad vormt een belangrijke voedingsbodem. Conny
Janssen is specialist in het creëren van voorstellingen op locatie: van schouwburg tot
fabriekshal, van kerk tot parkeergarage. Door verbindingen aan te gaan met kunstenaars en
instellingen uit de wereld van fotografie, film, architectuur, theater en muziek, plaatst Conny
Janssen haar dans in een breder perspectief. Het werk van Conny Janssen werd veelvuldig
onderscheiden en is te zien op nationale en internationale festivals. Daarnaast is Conny
Janssen Danst een broedplaats voor jong talent. Zowel jonge dansers als jonge dansmakers
krijgen de kans zich binnen de professionele omgeving van het gezelschap te ontwikkelen.
Het gezelschap is hiermee een belangrijke ambassadeur van de moderne dans.
www.connyjanssendanst.nl
INSIDE OUT
• Download hier de scènefoto’s behorend bij INSIDE OUT:
http://www.connyjanssendanst.nl/wpcontent/uploads/2013/10/Scenefotos_ConnyJanssenDanst_INSIDEOUT_door_LeoVanV
elzen.zip
• Download hier de persmap met info over INSIDE OUT:
http://www.connyjanssendanst.nl/wpcontent/uploads/2013/10/PERSMAP_ConnyJanssenDanst_INSIDE-OUT.zip
• Lees hier een artistieke toelichting van Conny Janssen over INSIDE OUT
http://www.connyjanssendanst.nl/wpcontent/uploads/2014/06/Conny_Janssen_over_INSIDE_OUT_feb2015.pdf

	
  

