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PROGRAMMA DANSLOKAAL 10
TOUR OKT-NOV 2022
Voor het 10e jaar op rij geeft Conny Janssen Danst jong talent 
een kans met danslokaal, hét talentontwikkelings project 
waarbij drie jonge makers uitgenodigd worden nieuw werk te 
ontwikkelen i.s.m. de dansers van Conny Janssen Danst. 

For ten consecutive years now, Conny Janssen Danst has 
provided opportunities for young talent through the talent 
development project danslokaal, inviting young artists to 
create new work with the dancers of Conny Janssen Danst.

 DEBUSSY’S DREAM 
 Remy Tilburg 

Remy Tilburg neemt ons mee in de fictieve gedachteschetsen 
en nachtmerries van Claude Debussy waarin de dansers 
als personages tot leven komen. Zij bewegen ritmisch 
articulerend in de ruimte, zoekend naar een bestaan waarin 
vrijheid zege viert en ruimte is voor eigen identiteit.
Zoals scheikundige processen van smaak, kleur en textuur 
zich in de keuken manifesteren tot een smakelijk gerecht, 
wordt in Debussy’s Dream beweging gemanipuleerd 
tot dans. De droom wereld toont een receptuur waarin 
de reizende lichamen nieuwe vormen van beweging 
introduceren. 

Remy Tilburg guides us through Claude Debussy’s fictional 
sketches of thought and nightmares in which the dancers 
emerge as characters. They move in a rhythmic, articulate 
way, in search of an existence in which freedom prevails, and 
with room for a personal identity. 
Not unlike the chemical process of taste, colour and texture, 
that manifests itself in the kitchen to become a tasty dish, 
does the movement in Debussy’s Dream manoeuvre itself 
into dance. The world of dreams reveals a recipe in which the 
traveling bodies establish new forms of movement.

Choreografie Remy Tilburg | Dansers Yanaika Holle, 
Maud Huizing, Olivia Escribano Mendieta (stage) 
Muziek Dennis Russell Davies Performs Philip Glass,
Mozart, Moses Sumney, DJ Tunes, Bruce Almighty, Stan Getz 
Kostuumontwerp Bregje van Balen, Remy Tilburg
(realisatie: Bregje van Balen)
Lengte 21 minuten

Seizoen 2022/2023
MEER CONNY JANSSEN DANST

 FRAMED | WINDOW ON THE CITY 

Een beeldend gemonteerde vertelling waarin livedans, 
filmbeelden en muziek samenkomen om een gezamenlijke 
wereld te creëren.
In framed maken we kennis met twaalf figuren, allen 
bewoners van dezelfde stad. In aaneengeschakelde scènes 
ontdekken we wat hen verbindt. Waar hun individuele levens 
elkaar raken zonder dat zij dat zelf beseffen.

A visually assembled narrative in which live dance, film 
footage and music converge and create a collaborative world.
In framed the viewer is introduced to twelve characters, 
all residents from the same city. A concatenation of scenes 
reveals what connects them; at which point their individual 
lives meet without being conscious of it.

Theatertour 4 februari t/m 3 juni 2023
Meer info connyjanssendanst.nl

STEUN CONNY JANSSEN DANST
Door Vriend te worden bouwt u aan de toekomst van Huis Conny 
Janssen Danst: een plek waar jonge dansers zich kunnen blijven 
ontwikkelen en nieuw makerstalent nog meer ruimte krijgt. 

SUPPORT CONNY JANSSEN DANST
As a Friend you help us build the future of
Huis Conny Janssen Danst. A place where
young dancers can develop and full of
opportunities for talented creators. 

e vrienden@connyjanssendanst.nl
t 010 452 99 12
 connyjanssendanst.nl/vrienden
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 SOMA 
 Zino Schat 

Hoe om te gaan met het verwachtingspatroon vanuit de 
maatschappij? Soma gaat over mannen die dealen met een 
wereld waarin toxic masculinity overheerst. De samenleving 
heeft voor hen een duidelijk keurslijf: mannelijkheid staat 
voor dominant, assertief en hard. We zien hoe het heersende 
idee van masculiniteit invloed heeft op de ontplooiing van 
het individu. Hoe verhoud je je als man tot de ander en 
hoe blijf je dicht bij jezelf? Is er ruimte voor gevoelens en 
kwetsbaarheid?

How to deal with society’s expectations? Soma is about men 
who try to cope with a world dominated by toxic masculinity. 
Society forces them into a very specific straightjacket: 
masculinity represents dominance, assertiveness and tough
ness. We observe how the prevailing idea of masculinity 
influences the individual’s evolution. How, as a man, do you 
relate to the other. How do you stay true to yourself? Is there 
room for feelings and vulnerability?

Choreografie Zino Schat
Dansers Alfonso López González, Michele Simi (stage), 
Mattia Trematerra (stage), Carmine Vigliotti
Muziek Ryoji Ikeda, Frank Bretschneider, Nils Frahm, Murcof
Assistent choreograaf Barbara Minacori 
Dramaturg Mike van Alfen
Duur 23 minuten

DANSLOKAAL 10 ALGEMENE CREDITS
Landelijke première
Za 1 okt, Nederlandse Dansdagen, Maastricht
Rotterdamse première
Vr 7 okt 2022, Huis Conny Janssen Danst, Rotterdam
Naar een idee van Conny Janssen
Coaching Conny Janssen, Jiaxin (Jaz) Chen &
Kristin de Groot (Dansateliers), Mike van Alfen (Korzo)
Lichtontwerp Remko van Wely
Techniek Koen te Poele, Remko van Wely
Fotografie Salih Kiliç
Video Davide Bellotta, Marlies Media
Repetitor Erik Spruijt
Grafisch ontwerp Jan van Mechelen (zee)
Zakelijke leiding Rick Spaan
Productie Ellen Passage
Publiciteit Sarah den Engelse, Ellen Geijs
Office Natascha Dorigoni
Met dank aan Pommelien Van Hees

 HAIRY 2.0 
 Dovydas Strimaitis 

Haar is een van de weinige delen van het menselijk lichaam 
dat we niet bewust kunnen bewegen. Dans en choreografie 
kun je daarentegen juist zien als een kunst van fysieke 
(zelf)controle. Het choreograferen van haar brengt daarom 
automatisch een spanning met zich mee: het willen 
controleren van iets dat onbeheersbaar is. Deze spanning is 
het uit gangs punt van hairy 2.0: een choreografie over een 
danser en diens haar.

Hairy 2.0 is a choreographic piece for one dancer and her 
hair. Hair is one of the few parts of the human body that one 
cannot move voluntarily and directly. Choreography and 
dance, on the other hand, can be seen as an art of physical 
(self)control. Choreographing hair, thus, entails a dramatic 
tension – how does one control the uncontrollable? This 
tension is the starting point of hairy 2.0.

Choreografie Dovydas Strimaitis | Danser Liza Wallerbosch 
Muziek Johann Sebastian Bach (YoYo Ma), Julijona Biveinytė 
Kostuumadvies Salomé Poloudenny | Repetitor Erik Spruijt 
Duur 20 minuten
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10 YEARS DANSLOKAAL 
FLASHBACK VIDEOS
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creative partners danslokaal 10


