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Dag van de Dans 2021
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zaterdag 24 april 2021 (6de editie)
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Online, offline, outdoors & podium 19

Dans meer bekend & bemind maken

Op zaterdag 24 april 2021 vindt de zesde editie van Dag van de 
Dans plaats. Dat het dit jaar opnieuw - en noodgedwongen - een 
speciale editie wordt hoeven we niet te vertellen. Toch krijgt co-
rona ook in 2021 onze dansbenen niet klein! 

Dansgezelschappen, theaters en tal van organisaties uit Vlaanderen en Brussel 

haalden alles uit de kast om een origineel ‘coronaproof’ programma samen te 

stellen dat belichaamt hoe divers dans kan zijn. Het programma is door de aan-

houdende corona-maatregelen minder uitgebreid dan anders, maar dat kan de 

pret niet bederven. Toeschouwers kunnen online, offline, outdoors (oner voor-

behoud) en op het pop-up kanaal Podium 19 een hele dag genieten van dans: 

offline workshops, performances in de publieke ruimte, livestreams en captaties 

van voorstellingen en documentaires op Podium 19.

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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Meer dan ooit zet Dag van de Dans in op ‘online dans’ met o.a. onze samenwerking 

met Podium19 en via onze eigen social media kanalen. We lanceren online,  in 

aanloop naar 24 april, onze jaarlijkse Dag van de Dans-trailer (het volledige online 

& offline programma in een wervelend overzicht), flitsende reportages over nieu-

we makers (in samenwerking met De Zendelingen en Zoë Demoustier), de actie 

‘Zie ons Dansen’ van Danspunt en de documentaire podcast Generation XIII van 

Delphine Hesters waarin je een inkijk krijgt in het leven van vijf jonge P.A.R.T.S 

dansers. 

In opdracht van FARO (initiatiefnemer Erfgoeddag) en Dag van de Dans creëert 

het gezelschap Cie. Woest samen met acht jongeren een dansfilm op een erfgoed-

locatie in Hasselt (in samenwerking met Faro, CCHA & de Stad Hasselt). De film 

wordt opgenomen op 24 en 25 april en wordt gelanceerd in mei ‘21. Ook het uniek 

jongerenproject van Cie. Woest op een erfgoedlocatie in Hasselt in het kader van 

Dag van de Dans en Erfgoeddag (in samenwerking met Faro, CCHA & de Stad 

Hasselt) vindt niet enkel plaats in de publieke ruimte, maar krijgt ook een online 

staartje. 

Volg op 24 april zeker de social media-kanalen van Dag van de Dans, want we 

delen de hele dag ook gevarieerd beeldmateriaal van verschillende makers en ge-

zelschappen. 

We nodigen iedereen uit om samen te genieten van dans in al haar heerlijke diver-

siteit. Het wordt een groot dansfeest, een ode aan de dans! Kijk, beleef & dans mee 

tijdens Dag van de Dans 2021.  
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Divers programma

De missie van Dag van de Dans blijft dezelfde: dans meer  bekend en be-
mind maken. De manier waarop we dat willen doen op Dag  van de Dans 
is doorheen deze zes jaar op een organische manier van onderuit geëvo-
lueerd. Bij aanvang werden er op Dag van de  Dans in heel Vlaanderen 
en Brussel voornamelijk voorstellingen geprogrammeerd. Ondertussen 
vinden er - op initiatief van de vele theaters, gezelschappen, organisaties 
en choreografen die elk jaar hun schouders  onder deze dag zetten - meer 
eenmalige en unieke activiteiten plaats die  een breed publiek op een laag-
drempelige en warme manier willen laten  kennismaken met de rijkheid van 
dans. 

Heel wat theaters, gezelschappen  en makers willen hun publiek ontmoe-
ten en nodigen hen uit op gesprekken, try-outs, workshops, open ateliers, 
dansfeesten en verbindende  activiteiten in studio’s, straten en op pleinen. 
Door voluit te kiezen voor online en offline (dans)ontmoetingen hopen de 
vele makers, gezelschappen en theaters niet enkel de dansliefhebber te 
bereiken, maar ook het hart van wie nog niet zo bekend is met dans sneller 
te doen slaan.  

Binnen de programmatie voor Dag van de Dans groeit de aandacht voor 
inclusiviteit en diversiteit. Makers, gezelschappen en organisaties maken 
van democratisering op en naast de scène een missie. Lichamen die afwi-
jken van ‘de norm’ krijgen meer en meer een plek en ook choreografen die 
via alternatieve wegen aan de weg timmeren, claimen ruimte binnen het 
veld en veroveren theaters in Vlaanderen en Brussel. Dit is niet toevallig. 

Dansen is communiceren met een lichaam en zo denkkaders verruimen. 
Dans stimuleert dialoog. Dans is een bruggenbouwer, een grensverlegger. 
Dans in Brussel en Vlaanderen was en is nog steeds revolutionair.

Neem een kijkje voor het programma per regio op www.dagvandedans.be  
en via Uitdatabank. Je kan op de perspagina van de website het communi-
catiemateriaal van Dag van de Dans 2021 downloaden (het persdossier, het 
logo en het campagnebeeld). Echte fans kunnen ons volgen op Facebook et 
Instagram.
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Ruimte maken voor nieuwe makers

“Iedereen kan dansen. Het thema ‘ruimte maken voor nieuwe makers’, 
waar Dag van de Dans dit en volgend jaar op focust, ligt in de lijn van 
die gedachte. Het is een pleidooi voor meer diversiteit op verschillende 
niveaus.”
- Zoë Demoustier in gesprek met Fred Libert

In 2021 en 2022 werkt Dag van de Dans rond het thema ‘ruimte maken 
(voor nieuwe makers)’. De insteek ‘ruimte maken’ is het vertrekpunt voor 
een pleidooi voor meer diversiteit op verschillende niveaus. Via inspiratie-
dagen willen we binnen het professionele veld hierover een dialoog stimu-
leren. Al denken we ook na over een brug naar de toeschouwer. Ruimte 
maken begint bij het verbreden en stimuleren van de instroom van diverse 
nieuwe makers in het professionele veld. In 2021 en 2022 werken we rond 
deze thema’s samen met Platform In De Maak (2021) en Mestizo Arts Plat-
form (2022). 

“We (Zoë Demoustier, Barbara T’Jonck en Oihana Azpillaga) waren net 
afgestudeerd en hadden het gevoel dat iedereen het ‘startende traject’ 
alleen probeert af te leggen. Vaak is dat eenzaam, en velen botsen tegen 
dezelfde zaken. Met ‘In de Maak’ proberen we een netwerk te creëren.”
- Zoë Demoustier in gesprek met Fred Libert

Dag van de Dans vroeg performer en choreograaf Zoë Demoustier (25) om 
een gezicht en stem te geven aan het thema. We kiezen met Zoë voor een 
jonge ambassadeur. Ze ontving in 2019 de Leuvense Prijs voor Beloftevol 

Talent. Nu schaart ze zich als nieuwe maker en geëngageerd kunstenaar 
enthousiast achter de focus van Dag van de Dans 2021. Zoë heeft een 
sterke voeling met wat leeft onder nieuwe makers op zoek naar een plek in 
het veld. In een videoreeks (zie onder) gaat ze in gesprek met hen en peilt 
ze naar hun noden, dromen en wensen. 
    

“Net zoals Dag van de Dans wil ik ‘dans bemind maken’. Voor iede-
reen. Er is nog steeds een grote kloof tussen ‘amateur’, ‘professioneel’, 
avondcircuit en jongeren- en kinderencircuit. Dat werkt belemmerend.”
- Zoë Demoustier in gesprek met Fred Libert

Zoë D
em

oustier ( Foto: A
lex P

istorius )
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PROJECTEN 
IN DE KIJKER…
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Ontmoetingen met nieuwe makers 
(online & op Podium19)

Zoë Demoustier in gesprek met nieuwe makers (i.s.m. De Zendelingen & Dag 

van de Dans)

Zoë Demoustier bezoekt nieuwe makers in hun werkruimte, gaat met hen in ge-

sprek en verzamelt op basis van deze gesprekken en ontmoetingen, binnen en 

buiten de repetitieruimte, hun dromen, zorgen en noden. Zoë ontmoet Karolien 

Verlinden, Cherish Menzo, Lisa Vereertbrugghen, Hernan Mancebo Martinez & 

Samuel Baidoo, Oskar Stalpaert, Lucas Katangila en bezoekt The Festival That 

Never Happened (In De Maak 2021 - Leuven) en het Outside In Festival (RADAR 

- Mechelen). 

De gesprekken worden in korte reportages gegoten door De Zendelingen en zul-

len zowel online als op Podium 19 te zien zijn. Naar aanleiding van de reportages 

en het thema ‘ruimte maken voor nieuwe makers’ ging Fred Libert in gesprek met 

Zoë. Het volledige interview kan je terugvinden als bijlage. 

Credits: Zoë Demoustier, Alex Pistorius (De Zendelingen), Dag van de Dans 

Makers: Cherish Menzo, Hernán Mancebo Martinez & Samuel Baidoo, The Festival That Never 

Happened (Platform In De Maak) (Cinzia Scoglioneri, Steffi van Bokhoven, Justine Copette, Noëlle 

Lahaye, Pieter Desmet, Steffi Mennen, Oihana Azpillaga, Eline Dewaele, Barbara T’ Jonck), Karolien 

Verlinden, Lisa Vereertbrugghen, Lucas Katangila, Oskar Stalpaert (Platform-K), RADAR Mechelen 

(Pauline Thuriot, Elliot-Minoque Stone en Isabelle Arboleda van collectief Sidewards, Zach Zwagga), 

Zoë Demoustier

Contact :

https://www.platformindemaak.be - contact@platformindemaak.be -

https://zendelingen.be - http://www.dagvandedans.be

 

Zoë Demoustier (1995) is danser en choreograaf. Ze studeerde aan de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten (Mime opleiding) en behaalde een master Regie aan het 

RITCS Brussel. Momenteel volgt ze de master Culturele Studies aan KULeuven. Het 

lichaam is het startpunt voor haar visuele voorstellingen. Vanuit beweging maakt ze 

linken met actuele en geëngageerde onderwerpen. Zoë danst dikwijls in haar eigen 

creaties. Naast het werken met professionele performers heeft ze een affiniteit voor 

het werken met kinderen, jongeren en kwetsbare groepen op scène. Zoë startte haar 

traject op jonge leeftijd bij Kabinet K en fABULEUS waar ze later de voorstelling nesten 

maakte. Ze creëerde werk in huis bij BRONKS, Ultima Vez STUK en Kaaistudio’s. Zoë 

werkte samen met o.a. David Weber-Krebs, Michiel Vandevelde/fABULEUS, Alma Sö-

derberg, Marcelo Evelin, Danielle van Vree, Iris Bouche/Opera Ballet Vlaanderen & Ryan 

Djojokarso. Momenteel werkt ze aan de voorstelling Unfolding an Archive waar ze het 

beeldarchief van haar vader, oorlogsjournalist, ontvouwt. Zoë is oprichter van Platform 

In De Maak, een platform voor nieuwe makers in de podiumkunsten. In 2019 won Zoë 

de prijs voor jonge belofte van de stad Leuven. 
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Erfgoeddag x Jongerenproject Cie. Woest 
(dansfilm, online lancering mei ‘21)

In het kader van Dag van de Dans en Erfgoeddag maakt Cie. Woest een dansfilm 

die op een (erfgoed)locatie gebracht wordt, namelijk in het Hasseltse Begijnhof. 

Samen met 10 jongeren tussen 15 en 25 jaar verdiepen ze zich in de rijke ge-

schiedenis van de locatie en de stad Hasselt. De jongeren gaan op zoek naar een 

fysieke taal vertrekkende vanuit zichzelf en onderzoeken hun connectie met/ver-

houding tot de locatie en haar geschiedenis. 

Cie Woest werkt het liefst op ongebruikelijke, ongewone of bijzondere locaties en 

gaat op zoek naar een verbindende taal via beweging en performance. De locatie 

en het lichaam versmelten met elkaar. Ze vertellen samen een nieuw verhaal. Het 

resultaat van een week intensief werken wordt verfilmd tijdens het weekend van 

24 en 25 april en online gelanceerd in mei ‘21. Deze productie is een samenwer-

king tussen steunpunt Kunsten & Erfgoed Faro, Dag van de Dans, CCHA, Stad 

Hasselt, Cie. Woest en 10 jongeren uit Hasselt en omstreken.

Concept en Choreografie: Cie. Woest (Manon Avermaete en Paulien Truyen) 

Uitvoering: 10 dansers tussen 15 en 25 jaar 

Partners: Dag van de Dans, Faro, CCHA, Stad Hasselt en Cie. Woest

Contact :

https://www.ciewoest.com/

info@ciewoest.com

0486/97.33.55

 

Cie. Woest is een danstheatergezelschap dat zich laat inspireren door een spe-

cifieke locatie. Ze gaan daarbij telkens op zoek naar de interactie tussen de licha-

men, de locatie en het publiek. Zo creëren ze beeldende danstheatervoorstellingen 

voor een divers publiek. Naast voorstellingen met professionele dansers leggen ze 

ook de focus op het werken met kinderen en jongeren. Woest ziet dit als een begin 

van een nieuwe werking, waarbij er een gestructureerd creatieproject wordt aan-

geboden met als doel een voorstelling op locatie creëren in cocreatie met kinderen 

of jongeren. (Ontdek Cie. Woest)

C
ie. W

oest ( Foto: B
oris B

ruegel )
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Dag van de dans op PODIUM 19 
(op tv & online op VRT NU)

PODIUM 19 is een nieuwe pop-up cultuurzender die een veelzijdig aanbod aan 

voornamelijk  nagelnieuwe concerten, muziektheater en dansvoorstellingen van 

op de grote podia tot in uw huiskamer brengt. Gecreëerd, geprogrammeerd en 

gecureerd door de Vlaamse Kunstinstellingen Ancienne Belgique, Antwerp Sym-

phony Orchestra, Concertgebouw Brugge, deSingel, Brussels Philharmonic, Ope-

ra Ballet Vlaanderen, Vooruit Gent en VRT nu. Naast uitzendingen kan je de voors-

tellingen ook herbekijken op VRT nu gedurende dertig dagen. 

Op Dag van de Dans palmt dans twaalf uur lang Podium19 in. Vanaf 13u ‘s mid-

dags tot 01u ‘s nachts schotelen Dag van de Dans en Podium19 de kijker een zeer 

divers programma voor. Jong publiek kan smullen van o.a. Tribunal Digital van 

Ballet Dommage i.s.m. Bronks en Level Q van LAP vzw. Ook korte en lange do-

cumentaires met oog voor diversiteit, nieuwe makers en gevestigde waarden van 

onder andere STRAATRIJK, kabinet k, Damaged Goods en There There Company 

zorgen voor een gevarieerde en rijke televisie namiddag. 

Hoogtepunt is de filmische adaptatie van ‘Any attempt will end in crushed bodies 

and shattered bones’ van Jan Martens/GRIP en Dance On Ensemble, geregisseerd 

door Lukas Dhont en Jan Martens in samenwerking met deSingel. De voorstelling 

gaat op 24 april exclusief in première op Podium19. 

Daarnaast zullen ook voorstellingen van Junior Ballet Antwerpen, Femke Gyse-

linck en Cassiel Gaube in première getoond worden op Podium 19. Opera Ballet 

Vlaanderen brengt Choreolab: de jaarlijkse afspraak waarbij een aantal dansers 

zich ontpoppen tot choreograaf. In deze editie maken negen dansers hun eigen 

creatie. 

Het volledige programma is begin april terug te vinden op www.dagvandedans.be 

en ook te raadplegen in dit persdossier (zie onder). Na de Dag van de Dans kan je 

blijven genieten via de loop op Podium 19 en online via VRT Nu.

 

Jan M
artens ( Foto: P

hile D
eprez )
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Generation XIII - een documentaire podcast van 
Delphine Hesters 

(te beluisteren via deze link )

Generation XIII is een documentaire podcast die je meeneemt op een drie jaar 

durende trip doorheen het leven van vijf studenten aan dansschool P.A.R.T.S 

in Brussel. Via interviews, captaties in de dansstudio’s en dagboekfragmenten, 

ingesproken in hun mobiele telefoons, volgen we Kia uit Nieuw-Zeeland, Ele-

ni uit Griekenland, Marllon uit Brazilië, Zoé uit Frankrijk en Renátó uit Hongarije 

doorheen hun hele opleiding.

Via de individuele verhalen van de studenten worden luisteraars op een toegan-

kelijke manier ingeleid in de wereld van de hedendaagse dans en van een instituut 

als PARTS, waarbij zo als vanzelf mythes of vooroordelen doorprikt worden. De 

vijf protagonisten zijn zorgvuldig gekozen op basis van hun diverse achtergron-

den: geografisch, sociaal, economisch en volgens hun eerdere dansparcours (een 

waaier van tapdans, over ballroom dancing en twerk tot ballet). Het maakt dat we 

stap voor stap ook geconfronteerd worden met de vele uitdagingen, eigen aan het 

internationale artiestenbestaan.

Elke aflevering vat een semester aan PARTS, van september 2019 tot gradua-

tion in de zomer van 2022; zes in totaal. De podcast zal op 17 maart 2021 door 

alle partners collectief gecommuniceerd en verspreid worden via Apple Podcasts, 

Spotify, Google Podcasts, Stitcher en Buzzsprout. 

Concept en realisatie: Delphine Hesters  -  Eindredactie: Nele Eeckhout (AudioCollectief SCHIK)  - 

Mixage: Brecht Plasschaert - Themamuziek: Carlos Garbin - Vormgeving: Davy Denduyver, o.b.v. 

- tekeningen van Jeanne Colin & Killian Madeleine  - Coproductie: PARTS, Concertgebouw Brugge, 

Kaaitheater, STUK, Etcetera - Met de steun van: Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel

Contact :

Delphine Hesters / 0486/24.03.11

delphine.lp.hesters@gmail.com

 

Delphine Hesters (1982) is socioloog en werkt als onderzoeker, facilitator en ad-

viseur voor organisaties en beleidsmakers in cultuur (o.a voor de dramaopleiding 

van het Conservatorium in Antwerpen, IETM en Netwerk Architecten Vlaanderen). 

Van 2011 tot 2019 werkte ze bij het Vlaams Theater Instituut (VTi) en Kunstenpu-

nt, als hoofd podiumkunsten, beleidsexpert en medewerker onderzoek en ontwik-

keling. De afgelopen tien jaar voerde Delphine onderzoek naar o.a. de precaire po-

sitie van kunstenaars, carrières van hedendaagse dansers, fair practice, diversiteit 

en genderongelijkheid in de kunsten.

G
énération X

III ( Foto: O
lym

pe Tits )
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Zie ons dansen: hey, we zijn er nog!
(online)

Dansers, zowel professionelen als amateurs, moesten het afgelopen jaar extra 

creatief zijn om hun artistieke ei kwijt te kunnen. Hun sociale en artistieke omge-

ving viel weg. Ze konden niet onbezorgd samen repeteren, geen voorstellingen 

geven en hadden geen contact hebben met publiek. Danslessen vonden voorna-

melijk online plaats. Maar ze bleven, desondanks, creatief…  Om het spotlicht te 

richten op al die passionele dansers die nu in de donkere coulissen blijven staan, 

riep Danspunt, het steunpunt voor dans en beweging, de campagne ‘Zie ons 

dansen’ in het leven. 

 

‘Zie ons dansen’ is een campagne om de sector een gezicht te geven, om te tonen 

hoeveel knaldrang er is en om de verbondenheid tussen dansers en makers, on-

geacht stijl of ervaring, te versterken. Danspunt nam om te beginnen een clip op. 

Samen met ambassadeurs Joffrey Anane (van danscollectief Osei Bantu, theater-

productie Malcolm X en gekend van De Slimste Mens ter Wereld) en Wim Van-

lessen (voormalig principal dancer bij Opera Ballet Vlaanderen en public speaker), 

én een diverse groep van dansers, allemaal met heel veel dansgoesting. Het werd 

een wervelende dansvideo die hun passie en de verscheidenheid in dans perfect 

weergeeft. 

 

Op de Dag van de Dans wordt de clip van ‘Zie ons dansen’ gelanceerd. Hij zal dan 

onder meer op Podium19 te zien zijn. Meteen wordt dat het startschot van de ‘Zie 

ons dansen’-campagne: vier weken volledig in het teken van dansers en makers. 

We belichten hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren, hoe ze zich ondanks 

alles artistiek hebben kunnen uitdrukken én waar ze nu het meest naar uitkijken!

 

Samen roepen we alle dansers op om te laten zien: we zijn er nog! En zij roepen 

meteen iedereen op om hun boodschap te onderschrijven: breek een lans voor 

dans!

Credits & Contact : 

www.zieonsdansen.be

Perscontact Danspunt : Ilona Roesli, ilona@danspunt.be, 0484 58 70 41

Foto: D
anspunt
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Genieten van dans in Vlaanderen & Brussel
(online, offline & outdoors - onder voorbehoud)

De vele theaterzalen in Vlaanderen en Brussel kunnen (nog steeds) geen publiek 

ontvangen. Toch blijven ze samen met de talloze gezelschappen, choreografen en 

dansers zoeken naar manieren om op Dag van de Dans hun publiek ten dans te 

vragen. 

In Antwerpen nodigt hetpaleis jong publiek (en ouders) uit voor de interactieve 

voorstelling Time/Play van Level Q. Zomer van Antwerpen pakt in de Zomerfabriek 

uit met FLAVA FLAVA, een leuke dag vol workshops, muziek en performances 

voor kinderen en jongeren op initiatief van Sandra Delgadillo. Jo-An Lauwaert & 

FAMEUS zorgen met Situations voor korte interventies in hartje Antwerpen. (laat-

ste activiteit onder voorbehoud).

Op pleinen en in straten van Brussel valt op Dag van de Dans heel wat te beleven. 

Seppe Baeyens (deze activiteit is onder voorbehoud)., Ultima Vez en KVS pak-

ken uit met het langverwachte BIRDS, de nieuwe creatie van Baeyens. Studenten 

P.A.R.T.S. duiken in duo met korte interventies de Brusselse straten in. WISPER 

neemt je met Dancity mee op sleeptouw tijdens een dansante wandeling. Bamp 

zette een wandeling/traject vol performances op poten. Julien Carlier zorgt voor 

een performance aan het Weststation en Asher Lev & Irina Lavrinovic zorgen voor 

een online live performance die buiten gescreend zal worden bij ZSenne Art Lab. 

Breng een bezoekje aan de MILL van Needcompany voor werk van Grace Ellen 

Barkey, de studio’s van Ultima Vez voor expo’s en Atelier Quartier, KANAL - Cent-

re Pompidou voor een performance van Great Investment, De Markten voor scree-

ning van het videowerk van Lamprinou Astero Styliani, Tic Tac Art Centre voor 

workshops of de Wild Gallery Working Space voor werk van Isabella Soupart. 
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In Gent danst TALK in de tuinen van Museum Dr. Guislain (onder voorbehoud), in 

Leuven kan je in het Provinciaal Domein van Kessel-Lo terecht voor een outdoor 

performance van Anna Karenina Lambrechts (onder voorbehoud), in Dworp kan 

je bij Destelheide terecht voor verschillende dansworkshops. 

De Leuvense organisatie STRAATRIJK ‘battled’ dan weer online. Net zoals Marco 

Torrice die een online editie op poten zet van ‘Melting Pot’. BOZAR streamt FLY 

van Sidney Leoni. Moving Ground biedt i.s.m. TRIX online workshops aan. Ook 

Dag van de Dans zal - naast onze trailer, de portretten van nieuwe makers (i.s.m. 

De Zendelingen en Zoë Demoustier), de clip van ‘Zie ons dansen’ - verschillende 

makers en gezelschappen via onze online kanalen ‘in the picture’ zetten. 

Seppe B
aeyens ( Foto: Sofie D

e B
ackere )

Tal van andere theaters moesten hun activiteiten voor Dag van de Dans 2021 

helaas ook dit jaar annuleren, voornamelijk in West-Vlaanderen en Limburg. Wij 

willen al deze theaters en betrokken gezelschappen enorm bedanken voor hun 

hart voor dans en hopen dat ze er volgend jaar opnieuw bij zijn. Zij zullen wel 

mee online communiceren op Dag van de Dans ‘21 over de vele online en offline 

initiatieven. Courage! 
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BIJLAGE: 
INTERVIEW
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INTERVIEW: FRED LIBERT (DE ZENDELINGEN) IN 
GESPREK MET ZOË DEMOUSTIER 

“Ik werk graag met zo divers mogelijke groepen. 
Iedereen heeft een verhaal.”

 

Dag van de Dans kiest met Zoë Demoustier (25) voor een jonge ambassadeur. Zoë 

ontving in 2019 de Leuvense Prijs voor Beloftevol Talent. Nu schaart ze zich als 

nieuwe maker en geëngageerd kunstenaar enthousiast achter de focus van Dag 

van de Dans 2021: ‘ruimte maken voor nieuwe makers’. In een videoreeks gaat ze 

in gesprek met nieuwe makers en vraagt hen naar hun noden, dromen en wensen. 

Tijdens een wandeling langs het Willem- en Bonapartedok in Antwerpen was het 

aan Zoë zelf om de vragen te beantwoorden

 

Waarom zijn we hier?

In hetpaleis woonde ik vandaag een voorstelling bij van Karolien Verlinden (Tuning 

People). Ze is een van de acht ‘nieuwe makers’ die ik interview in het kader van 

Dag van de Dans. 

 

Wat zijn ‘nieuwe makers’?

Choreografen, dansers en makers die aan het begin staan van een nieuwe fase. 

‘Nieuwe makers’ zijn vaak jong, maar niet altijd. Zo is Karolien al geruime tijd actief 

en heeft ze haar eigen gezelschap, Tuning People. Nu zoekt ze binnen haar werk 

naar een samensmelting en spanning tussen beweging, tekst en klank en probeert 

ze om naast met dansers ook met acteurs samen te werken. Ze staat voor een 

nieuwe fase. Ik vind het interessant dat ze hiervoor koos en vraag me dan af wat 

haar dromen en wensen zijn. 

 

Hoe kwam Dag van de Dans bij jou terecht als ambassadeur?

Via ‘In de Maak’, een platform dat ik enkele jaren geleden oprichtte samen met 

Barbara T’Jonck en Oihana Azpillaga. We waren net afgestudeerd en hadden het 

gevoel dat iedereen het ‘startende traject’ alleen probeert af te leggen. Vaak is 

dat eenzaam, en velen botsen tegen dezelfde zaken. Met ‘In de Maak’ proberen 

we een netwerk te creëren. We doen dat door nieuwe makers binnen theater, 

dans en performance zichtbaarheid te geven. Zowel dramaturgen, acteurs, dan-

sers, scenografen, productieleiders… kunnen via ons met elkaar in contact komen. 

We proberen er voor hen te zijn, bieden een plek op onze website, zorgen voor 

panelgesprekken en zoeken samen naar goede repetitieruimtes. Onze hoofdac-

tiviteit is een jaarlijks festival waar nieuwe makers work-in-progress tonen. We 

maken geen selectie, maar vragen iedere maker om als mede-curator effectief bij 

te dragen aan ons festival, van promotie tot catering. 

Foto: Tom
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Waarom de focus op work-in-progress tijdens het festival?

Door onaf werk te tonen, stel je je kwetsbaar, maar ook transparant op. Je vraagt 

om feedback, wil in gesprek gaan en groeien. We kunnen elkaar in die fase nog 

zoveel helpen. 

 

Hoe verliep het festival in tijden van corona?

Na een fijne eerste editie van ‘In de Maak’ in 2019, was het in september 2020 

normaal gezien tijd voor de tweede. Iets met corona en roet in het eten… Het 

festival werd verplaatst naar maart 2021, onder de noemer ‘The Festival That 

Never Happened’. Covid-19 liet ons nadenken over een ander concept. Zo werd 

het dit jaar een wandelroute in Leuven waarbij je op verscheidene plekken werk 

van 27 makers kon bekijken of beluisteren aan de hand van video, in een vitrine, 

of met audio. Een podcast begeleidde je op je weg. 

 

En jouw eigen weg, hoe liep die al?

Ik heb altijd gedanst en kreeg als kind al kansen bij kabinet k en fABULEUS. Toch 

volgde ik nooit een klassieke dansopleiding. Na mijn middelbare studies besloot 

ik verder te studeren aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en be-

haalde ik mijn diploma aan de Mime opleiding. Velen hebben er nog niet over 

gehoord. De opleiding is gebaseerd op een techniek van Etienne Decroux, de 

‘mime corporel’. Dat is een soort training voor fysieke acteurs waarbij je controle 

leert te hebben over jouw lichaam, het bewust inzet en gaat analyseren om zo 

nieuwe vormen van theater te maken. Na Amsterdam koos ik voor een master 

regie aan het RITCS. Daar studeerde ik af met het project ‘Regarding the pain 

of others’, waarin ik aan de slag ging met beelden die mijn vader, Daniel De-

moustier, maakte als journalist in oorlogsgebieden. Ik werkte tijdens mijn studie 

ook samen met BRONKS en de exit-groep, waar Brusselse jongeren met een 

migratieachtergrond en professionele kunstenaars samen aan de slag gaan. Hun 

verhalen zal ik altijd blijven onthouden. Momenteel volg ik ‘Culturele Studies’ aan 

de KU Leuven. Ik wilde weten hoe het cultuurveld eruit ziet, hoe je je als maker 

daartoe kan verhouden en welke impact je op een maatschappij kan hebben. Het 

is interessant als je een dialoog krijgt tussen academici en personen die net zoals 

ik uit de praktijk komen.

 

Onlangs ging je in residentie in STUK. Aan welk project werkte je daar?

‘Unfolding an archive’. In die voorstelling werk ik verder op mijn afstudeerproject 

en duik ik opnieuw in de verhalen van mijn vader. Ik probeer het traject dat hij in 

twintig jaar aflegde te reconstrueren met beweging aan de hand van geluiden van 

zijn archief. Zo verplaats ik mij naar waar hij was toen hij niet thuis was. Ik val bin-

nen in de levens van de mensen die ik door zijn ogen zie.

 

Daarnaast lopen er ook nog andere projecten van je die niet onopgemerkt blij-
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ven. Een daarvan is ‘Creative in Solitude’. 

Tijdens de kerstvakantie begon ik aan dit project. Ik had het gevoel dat vele jonge-

ren de nood hebben om gehoord te worden. Samen met mijn moeder, zus en be-

vriende illustratrice Tinzi Yada, maakte ik een website waarop het creatieve werk 

van jongeren getoond wordt. Jan Umans en Eva Kestens, beiden kinder- en jeugd-

psychiater, begeleiden het project. Ze zijn een enorme steun in het bevragen van 

wat het kan zijn en wat we willen bereiken. Ik wil dat deze jongeren een creatieve 

taal mogen en kunnen geven aan hun eenzaamheid. Via panelgesprekken met de 

bevoegde ministers en instanties vragen we hiervoor aandacht.  

 

Met ‘In de Maak’, ‘Creative in Solitude’ en ‘Unfolding an Archive’ laat je de ande-

ren spreken. Je bent graag bezig met de stemmen van anderen? 

Sinds kort begin ik dat door te hebben. Enerzijds voelt het goed om anderen plaats 

en ruimte te geven en leert dat me ook veel. Anderzijds merk ik dat, hoewel be-

wegen mijn taal is, ik enorm van verhalen hou. Het is een rode draad in mijn werk. 

Je denkt dan van ‘toeme’, mijn beide ouders zijn verbonden met journalistiek. Mijn 

grootvader, Johan Boonen, heeft als toneelauteur ook een passie voor verhalen. 

Komt het van hen? Soms wil je dat eerst niet toegeven. Maar het klopt dat maat-

schappelijke thema’s mij aantrekken. Zo ben ik ook bezig met het project ‘What 

Remains’, een voorstelling over vergankelijkheid, vergeten en dementie. De vader 

van mijn vriend stierf onlangs aan Alzheimer. Een heftig proces. Er rust hier nog 

zo’n groot taboe op. In deze voorstelling wil ik graag verhalen verzamelen. Van 

daaruit ga ik met zowel kinderen als 65-plussers kijken hoe zij bewegend op elkaar 

kunnen reageren rond dit thema. 

 

Je werkt duidelijk met veel verschillende groepen. 

Afhankelijk van de inhoud van het project kies ik met wie ik aan de slag ga. Ik wil 

wel altijd zoveel mogelijk mensen bereiken. Een zaal waarin het publiek enkel uit 

kunstenaars bestaat? Liever niet. Net zoals Dag van de Dans wil ik ‘dans bemind 

maken’. Voor iedereen. Er is nog steeds een grote kloof tussen ‘amateur’, ‘pro-

fessioneel’, avondcircuit en jongeren- en kinderencircuit. Dat werkt belemmerend. 

Ikzelf heb altijd in die verschillende werelden gezeten. Zo geef ik nog steeds les in 

de dansschool in Leuven waar ik vroeger danste. De technische invalshoek en de 

danswedstrijden, daar leerde ik veel uit. Nu probeer ik de dansers ook zelf te laten 

creëren, iets wat ik wat gemist had. Je kan heel jonge kinderen al een taal laten 

ontwikkelen met hun fantasie. Ik krijg er vrijheid en mag met atypische groepen 

werken, van volwassenen tot de allerjongste en personen met een beperking. Ik 

zie daar een uitdaging in. Iedereen heeft een verhaal. 

 

Je geeft anderen een podium, maar waar droom jij zelf van?

Ik droom ervan eigen voorstellingen te maken, een eigen gezelschap te hebben 

en om zelf te dansen. Men duwt je te snel in dat vakje van ‘maker’. Ik wil dat alles 
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meer open staat. Zo noem ik me sinds kort ook expliciet choreograaf, alhoewel 

mijn voorstellingen altijd balanceren tussen dans, theater en performance en ik 

niet terugschrik voor projecten als ‘Creative in Solitude’. Daarnaast dans ik soms 

in het werk van anderen en geniet ik daarvan. Ik wil op de vloer staan én maken. 

Ik droom ervan beide te blijven doen. Verder wil ik nog veel reizen. Het verplaat-

sen, ontdekken en communiceren, dat vind ik krachten van het lichaam. Door met 

mijn ouders naar verre landen te trekken, ontdekte ik dat kunst maken voor mij 

meer is dan mijn eigen wereldje bekijken. 

 

Uit je eigen wereld treden, is dat iets dat je de hele sector toewenst?

Ik denk dat we dat kunnen bereiken door een grotere aanspreekbaarheid, tus-

sen artiesten, programmatoren, instituten, en misschien zelfs recensenten. De 

drempel om iemand te contacteren voelt nog steeds te hoog. Misschien kun-

nen opleidingen hier een antwoord bieden, maar dan niet enkel door deze per-

sonen als jury te kiezen. Ze zouden mee in het maakproces moeten getrokken 

worden. In de Mime-opleiding werd bijvoorbeeld Anne Breure (toen algemeen 

en artistiek directeur van het Veem Theater) eens uitgenodigd. We ontbeten 

samen en spraken over ons werk. Gewoon, gezellig. Nadien had ik het gevoel 

dat ik haar kon aanschrijven. De drempel was verlaagd. Uiteindelijk staan veel 

programmatoren, instellingen, artistiek leiders… echt open voor contact. Ie-

dereen zoekt naar wat het beste zou kunnen zijn. Je voelt dat instituten zich 

steeds meer willen openstellen en onderzoeken hoe ze minder elitair kunnen 

worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. Met ‘In de Maak’ willen we uitnodi-

gen om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Ik wil mijn indivi-

dueel traject behouden, maar dat sluit niet uit dat je veel met elkaar kan delen 

en elkaar kan helpen en beluisteren. 

 

Verbinding. Is dat ook jouw visie op Dag van de Dans?

Zeker. Maar ik gooi er graag nog een goed cliché bovenop. Iedereen kan dansen. 

Het thema ‘ruimte maken voor nieuwe makers’, waar Dag van de Dans dit en 

volgend jaar op focust, ligt in de lijn van die gedachte. Het is een pleidooi voor 

meer diversiteit op verschillende niveaus. Ik meen dat zo hard. Iedereen kan dan-

sen. Iedereen kan vertellen met zijn lichaam. Laat ons allemaal experimenteren, 

aftasten en ontdekken.  

 

De interviews die Zoë Demoustier aflegde in het kader van Dag van de Dans, 

zijn binnenkort te bekijken op Podium 19 en op de social media kanalen van 

Dag van de Dans.

 

(Fred Libert)
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PROGRAMMA 
DAG VAN DE DANS 
2021
Outdoor activiteiten onder voorbehoud

Aanpassingen programma voorzien t/m 23 april 2021
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Moving Ground & Danskant live vanuit TRIX (Antwerpen)

Programma:
10u - 11u: kleuter + ouderworkshop & performance Berenjacht door Joyce van Danskant en Melany van Moving Ground
11u30 - 12u30: Creatieve dansworkshop “voor de façade”
14u - 15u: Hiphopworkshop door Evelyn Pols
15u30 - 16u30: volksdans door Joyce van Danskant
17u - 18u: inclusieve dansperformance door Bjorn Vervecken, Gaëlle Callewaert en Krankk.

Info:
Ticketverkoop (5 euro per sessie of 10 euro hele dag) start op 9 april op www.movingground.be/webshop  
 

Destelheide

Dag van de Dans online: Destelheide danst - Ultima Vez & Moosss 
Programma:

10:00 - 12:00 Sessie 1 Poëtische improvisatie met Laura Arís 
14:00 - 15:30 Sessie 2 Vorming Crea(c)tief door Mooss vzw
Hele weekend: Toegang tot dansfilm Blush van Ultima Vez

Info:
Prijs? 10 euro
Extra? Met je inschrijving krijg je het hele weekend gratis toegang tot de gerenommeerde dansfilm Blush van Ultima Vez
Ben je helemaal overtuigd? Schrijf je snel in via deze link: https://www.destelheide.be/nl/ontmoeten/evenementen/dag-van-de-dans/

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
http://www.movingground.be/webshop
https://www.destelheide.be/nl/ontmoeten/evenementen/dag-van-de-dans/
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1 BOZAR (livestream)
Programma:

16u: BOZAR (studio), livestream FLY (Sidney Leoni)
Info:

Tickets: https://www.bozar.be/nl/activities/165039-fly
https://www.bozar.be/nl/activities/174431-dag-van-de-dans 

Le Jacques Franck (cc Saint Gilles)

Programma: 18u: Livestream MUTANTE (danssolo) van t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. 
 

Marco Torrice
Programma:

22u: online toonmoment Melting Pot (i.s.m. KunstZ, ISAC Institut Supérieur des Arts et Chorégraphies, wpZimmer, workspacebrussels,  
Koninklijk Conservatorium Antwerpen, KAAP, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid en de Vlaamse Overheid)

Info:
Meer info en livestream: https://www.kunstz.be/event-details/online-toonmoment-melting-pot 
 

Peeping Tom

Programma online workshops:
11u30 - 13u30: Masterclass by Maria Carolina Vieira
15u - 17u: Text for dancers - Tools and techniques on how to approach text for the stage by Lauren Langlois

Info:
Free workshops (sold out) - info@peepingtom.be
https://www.peepingtom.be/en/p/dag-van-de-dans-2021

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1 ROSAS (via Avila)
Programma:

Doorlopend: Op 24 april 2021, naar aanleiding van de Dag van de Dans 2021, zetten VOD-platform Avila en Rosas vier films rond het dansge-
zelschap in de kijker. In de dansfilms Hoppla! (1989) en Achterland (1994) kan het werk van Anne Teresa De Keersmaeker van dichtbij ontdekt 
worden. Dansdocumentaires Rain (2012) en Mitten (2019) bieden dan weer een unieke blik achter de schermen van het gezelschap.

Rain beschikt over Engelse, Nederlandse en Franse ondertitels. Mitten over Engelse, Chinese, Franse, Italiaanse, Nederlandse en Russische on-
dertitels. Achterland en Hoppla! zijn zonder dialoog.

Info:
De films zijn wereldwijd beschikbaar, een ticket om de film te bekijken kost €3,50.  
Kies je film en koop tickets via:

https://www.avilafilm.be/nl/film/hoppla
https://www.avilafilm.be/nl/film/achterland
https://www.avilafilm.be/nl/film/mitten
https://www.avilafilm.be/nl/film/rain 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.avilafilm.be/nl/film/hoppla
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1 Dag van de Dans (website & Facebook)

Dag van de Dans deelt op zaterdag 24 april 2021 via haar eigen website en Facebook nog tal van online initiatieven, videomateriaal en portretten. 
Volg onze website en social media en ontdek nieuw & jong werk:

• Dansfilm “Unfolding An Archive” - Zoë Demoustier i.s.m. STUK - Huis voor Dans, Beeld & Geluid 

• Dansfilm “Just a Minute, Please” - Are-Ching Man

• Dansfilm “STRETCH TIMEMONOCHROMES - film”/ Episode # 1 “Drei Choräle” directed by Isabella Soupart

• (B)its of Dance 2021 (Concertgebouw Brugge) - portretten van Milo Slayers & Kinga Jaczewska

• Dansfilm “Hoofdstedelijke Kunstacademies (Brussel) Danst”

• Portretten van dansers van STRAATRIJK (Leuven)

• Portretten geproduceerd door Klara Pompidou - Daniel Linehan, Nadine Baboy, Les Mybalees

• DRAAI (filmproject Tout Petit) - Tout Petit, There There Company, Collectief dOFt, Collectief Verlof

• CC De Werf (Aalst) lanceert #dansenindewerf : via een online dance tutorial o.l.v Jeny BSG kan iedereen zijn dansmoves delen op Dag van  
de Dans ( https://www.ccdewerf.be/nl/nieuws/afro-dance-tutorial-met-jeny-bsg/218/ )

• Lancering campagne Danspunt “Zie ons dansen” (videoclip) 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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ANTWERPEN

  Zomerfabriek 

9u30 - 20u: Zomerfabriek, FLAVA FLAVA/ DAG VAN DE DANS 2021 @ Zomerfabriek
Gratis met reservering (georganiseerd door VZW A.M.I.G.O en Zomerfabriek/Zomer van Antwerpen)

Programma:

9u30 - 12u30 Hip Hop School (4 workshops)
09.30-10.00u: Sandra Delgadillo (Urban warm-up)
10.00-10.30u: Estelle Ebenga (Hip Hop)
10.45-11.15u: Groofy (Locking & popping)
11.45-12.15u: B-girl Mad Max (Breakdance)
12.15-12.30u: Pop-up dansvoorstelling

Doorlopend: 
Visual Urban Landscapes, Live Painting door Miss Yena  & urban expositie; doelpubliek: Kinderen(-13j) met een begeleider en +13

16u - 20u The Platform
16-17u: Urban Panel met Estelle Ebenga, Groofy, B-girl Mad Max, Sandra Delgadillo & Dj Kisa 
17-18u: Dans performances vanÂ  Estelle Ebenga, Groofy, B-girl Mad Max & Moving Forward Dance°
18-20u : Dj’s Kisa & friends
doorlopend Visual Urban Landscapes, Live Painting door Miss Yena & urban expositie; doelpubliek: 13+

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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  Sketches of Emotion

Programma:
14.00-17.00: ‘Sketches of Emotion’ is een hybride voorstelling bestaande uit een installatie (Karen Hendrickx) en een hedendaagse  
dansvoorstelling (Justine Copette & Noëlle Lahaye), waarin dans en beeldende kunsten samen komen.

Info:
Maurice & Dietrich
Grote Markt
2000 Antwerpen

mailto:contact@dagvandedans.be
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1 BRUSSEL

 Doorlopend op verschillende verrassingslocaties in Brussel centrum
PartsPublicPieces, ongrijpbare duetten/interventies die zich verplaatsen door de Stad Brussel door studenten van P.A.R.T.S. 
(onder leiding van Benjamin Vandewalle)

 De Markten (screenings op de muren van de inkomhal)
Programma:  9u - 22u: ‘ongoing wall projection’ van ‘Secret City’ & ‘Wall to Wall’ van Lamprinou Astero Styliani

Info:
* Secret City - officiële selectie FIFA International Festival of Films on Art (Montreal), Lift OFF Sessions (Londen) - won Best Experimental -LAFA 
(Los Angeles), Grand Jury Award-ONIROS (New York), Grand Jury Award NYIFA (New York), Recognition of Creativity Award AIFF (India) - eer-
volle vermelding International Monthly Art Festival (Athene)
**Wall to Wall won Best experimental Milano Film Awards, Grand Jury award AIFF (India) - eervolle vermelding New Cinema (Lissabon)

 KANAL Centre Pompidou
Programma:  

15u - 18u: installatie ‘The Blue Piece’ van Great Investment

Info: 
maakt deel van de huidige expo ‘IT NEVER ENDS - PART 2’ van John M Armleder & Guests vrije toegang met expo ticket

mailto:contact@dagvandedans.be
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1  Molenwest
10u - 13u: Atelier Quartier (-12) in openlucht olv Adnane Lamarti (initiatief van Ultima Vez)

 Ultima Vez studio’s (Zwarte Vijversstraat 97)
Programma:  

11u - 17u: Expo - wandelparcours doorheen gebouw met video’s, foto’s en een live performance (te zien vanop afstand uit een raam) 
van Ultima Vez artiesten

Info: gratis

 Place De-Brucker & ZSenne Art Lab
Programma:

12u - 17u: Live ‘online performance of the public webcam’ met Asher Lev & Irina Lavrinovic & screening outside ZSenne Art Lab

Info: gratis via de link: https://www.facebook.com/events/472450504095809

 Nieuwland (Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel)
Programma:

14u - 16u: dansworkshops vanaf 11 jaar Urban (Nico Van Kerckhoven), Hedendaags (Saskia De Ronde), Klassiek (Laurence Mottez)

Info: inschrijven per mail voor 23 april ’21 naar academie@brucity.education

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.facebook.com/events/472450504095809
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1  Kaaistudio’s
Programma:  

14u - 18u: workshop Davis Freeman (Damaged Goods)

Info: 
max. 14 deelnemers (professionele dansers), gratis, inschrijven via julie@damagedgoods.be (voor 18 april)

 Expo rue DANS art
Programma:  

Doorlopende expo over dans. Collages over dansen, muziek en feesten aan de ramen van het gebouw van de Raad VGC, van twee Brusselse col-
lageartiesten Annemie Maes (The Green Fairy) en Sam Geuens.

De titel van de collage expo ‘rue DANS art’ verwijst enerzijds naar het gemis bij jong en oud aan mogelijkheden om te dansen en uit te gaan sinds het 
begin van de coronamaatregelen, en anderzijds naar de Dansaertstraat, het kloppende hart van de Vlaamse en Brusselse caféwijk in het centrum 
van de normaliter bruisende hoofdstad.

Info: 
Etalage expo doorlopend te bekijken van 22 april t/m 22 mei (24u per dag).

Adres:
Lombardstraat 67
1000 Brussel 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1  GC De Maalbeek
Programma:  

18u-21u: Wandelparcours in GC De Maalbeek (verschillende tijdslots). Dansers en danseressen trakteren je op hun eigen performances. 
Met onder andere werk van Rosslyn Whytes, Claire Huber en B-boys.

Info en tickets: (UITVERKOCHT)
https://tickets.vgc.be/ticketingActivity/subscribe/MBZ20_21dagvddans 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1 OOST-VLAANDEREN

 Doorlopend in Gent centrum (vanaf de namiddag)
Dancity (live parcours, dansante wandeling door de stad) voor 3 of 4 personen, WISPER

Info: https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans

VLAAMS-BRABANT

 Doorlopend in Leuven centrum (vanaf de namiddag)
Dancity (live parcours, dansante wandeling door de stad) voor 3 of 4 personen, WISPER

Info: https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans 

LIMBURG

 C-MINE, Genk
Doorlopend: Physical Podcast van Judith Clijsters (i.s.m. Passerelle)

Info: https://www.passerellevzw.be/physical-podcasts/

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans 
https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans 
https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans
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PROGRAMMA PODIUM 19
Een hele dag dans op Podium19 tijdens Dag van de Dans
Op 24 april 2021, van 13u t/m 01u
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BLOK 1 (vanaf 13u) - jong publiek, reportages & documentaire 

• Dansmakers van morgen I - Zoë Demoustier (Zoë geeft stem en gezicht aan het Dag van de Dans ‘21 thema ‘Ruimte maken voor nieuwe ma-
kers’) - (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)

• Officiële lancering videoclip campagne ‘Zie ons dansen’ - (Danspunt)
• Dansfilm ‘Moteur Synchrone’ - (Jamie Lee & Stanislav Dobak, productie Danspunt, Passerelle, fABULEUS, i.s.m. CC Muze, C-mine cultuurcen-

trum, CCHA, CC Casino, cultuurcentrum De Adelberg, CC Maasmechelen, CC de VELINX)
• Docu ‘Eigen weg, de invloed van dans in een jong leven’ - (Olympe Tits)
• Dansmakers van morgen II: Hernan Mancebo Martinez & Samuel Baidoo - (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)
• Voorstelling jong publiek ‘Level Q’ - (LAP vzw)
• Dansmakers van morgen III: Karolien Verlinden (Tuning People) - (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)
• Docu ‘Rauw in Ramallah’ - (kabinet k & Jan Bosteels)
• Videcolip campagne ‘Zie ons dansen’ - (Danspunt)
• Dansfilm ‘Au Suivant’ - (Berengere Bodin i.s.m. Philippe Piffet, productie Danspunt, Passerelle, fABULEUS & Concertgebouw Brugge)
• Voorstelling jong publiek ‘TRIBUNAL DIGITAL’ - (BRONKS & Ballet Dommage)

mailto:contact@dagvandedans.be
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1 BLOK 2 (omstreeks 16u30) - (jong publiek), reportages & documentaire 

• Dansmakers van morgen IV: RADAR, werkplaats voor jong creatief talent (Mechelen) met Collectief Sidewards & Zach Swagga - (Zoë Demous-
tier, Dag van de Dans & De Zendelingen)

• Docu ‘Dansen is Le(u)ven’ - (STRAATRIJK)
• Voorstelling ‘Seaons 4.0’ - (Junior Ballet Antwerpen)
• Dansmakers van morgen V: The Festival That Never Happened (Platform In de Maak) - (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)
• Docu ‘Vaders dragen’ - (There There Company)
• Voorstelling ‘Soiree d’Etudes’ - (Cassiel Gaube & hiros)
• Dansmakers van morgen VI: Oskar Stalpaert (Platform-K) - (Dag van de Dans & De Zendelingen)
• Docu ‘Before We Go’ - (Damaged Goods/Meg Stuart & DERIVES)

BLOK 3 (omstreeks 21u) - premiere & nieuw werk 

• Premiere dansfilm ‘Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones’ - (Jan Martens/GRIP, Dance On Ensemble, deSingel, Lukas 
Dhont)

• Dansmakers van morgen VII: Cherish Menzo (GRIP)- (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)
• Voorstelling ‘Moving Ballads’ - (Femke Gyselinck, WIELS, VOORUIT)
• Dansmakers van morgen VIII: Lucas Kantingala - (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)
• Voorstellingen ‘Choreolab’ - (Opera Ballet Vlaanderen)
• Dansmakers van morgen IX: Lisa Vereertbrugghen - (Zoë Demoustier, Dag van de Dans & De Zendelingen)

mailto:contact@dagvandedans.be
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WEEK V/D DANS IN BRUSSEL
 
22 & 23.04
Semi-publieke verrassing interventies van studenten P.A.R.T.S. in tuinen van woonzorgcentra in Vorst en omstreken

25.04 13u t/m 16u (onder voorbehoud)
Dansant parcours (20-30 min) door BabyLab Bazaar Collectif, Espace Chassart Van Volxemlaan 400 1190 Vorst, gratis/vrije bijdrage, babylabbazaar.be

25.04 9u t/m 22u
De Markten, screenings op de muren van de inkomhal - ongoing wall projection van Secret City & Wall to Wall van Lamprinou Astero Styliani

MEI ‘MAAND V/D DANS’ ONLINE & OFFLINE
 
Dag van de Dans, zaterdag 24.04, is het startschot van de campagne “Zie ons dansen” van Danspunt en loopt een hele maand. 

Midden mei ‘21 wordt de dansfilm van Cie Woest en acht jongeren (in samenwerking met FARO, Dag van de Dans, Stad Hasselt en CCHA) gelanceerd. 
Deze film werd gemaakt op een Hasseltse erfgoedlocatie in het kader van Dag van de Dans en Erfgoeddag.

Les ballets c de la b (Gent) organiseert in mei ’21 in haar studio’s op de BIJLOKE een hele maand acties en expo’s en nodigt de toeschouwer uit om terug 
van dans te genieten. 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
http://babylabbazaar.be
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MOESTEN HUN ACTIVITEITEN ANNULEREN …
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M HKA, Stedelijke Academie Lier, Les Brigittines, KunstZ, danscentrumjette / MoVart, Junior Ballet Antwerpen, CC 
Jacques Franck, CC/Casino Koksijde, CC Sint-Niklaas, Cassiel Gaube (i.s.m. Hiros), Schouwburg Kortrijk, Passerelle, 
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), Sidney Leoni, Lisbeth Gruwez & Claire Chevalier (Voetvolk), Katerina Andreou, Zep-
pelin Bend, Alexander Vantournhout, CC Ter Vesten, kabinet k (i.s.m. hetpaleis, LOD & Thomas Smetryns), Dans in 
Brugge (Concertgebouw Brugge, KAAP, Cultuurcentrum Brugge), Vera Tussing, CC De Adelberg, Carli Gellings (i.s.m. 
fABULEUS), Dansstudio Arabesque, KC Nona, Meytal Blanaru & Kinga Jaczewska, CC De Schakel, Collectief Elan(d), 
ccBe, Katrien Oosterlinck, wpZimmer, Steven Michel (GRIP), CC Aalst, Koen Depreter, Leietheater, Anneleen Keppens, 
Beursschouwburg, Lisa Vereertbrugghen, Kaaitheater, EC/CE, Oumar Diallo & Djimi Kahunda Kikonda, Theatre Marni 
(D-festival), Karen Hendrickx, Justine Coppette & Noëlle Lahaye, KAVKA, BAMP, KVS, Seppe Baeyens (Ultima Vez), 
Kaori Ishiguro, Opinion Public, BE FLAT (Ward Mortier, Thomas Decaesstecker), t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, FAMEUS, Jo-An 
Lauwaert, dAnsbeeLd (Gewestbos Ravels), Anna Karenina Lambrechts (Provinciaal Domein Kessel-Lo), Museum Dr. 
Guislain, TALK vzw, STRAATRIJK, hetpaleis, LAP vzw, Lezarts Urbains asbl, Julien Carlier, Isabella Soupart, Wild Gallery 
Working Space, Needcompany, GC De Maalbeek, Hiatus, Tic Tac Art Centre  ...

Aan alle partners/deelnemers een grote merci om - ondanks annulatie - mee hun schouders te zetten onder Dag van de Dans. Veel courage en graag 
tot volgend jaar!  

mailto:contact@dagvandedans.be
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PARTNERS
Vlaamse Gemeenschap, Podium19, FARO, CCHA, Stad Hasselt, 
De Zendelingen, UIT in Vlaanderen, Danspunt, Visit.Brussels en 
agenda.brussels

Dag van de Dans kreeg in 2021 een meerjarige projectsubsidie van 
de Vlaamse Gemeenschap toegekend, waarmee het de edities van 
2021 en 2022 kan organiseren.  

INITIATIEF
Dag van de Dans is een INITIATIEF van  
KANARIES IN ACTIE vzw: 

Naamsestraat 96, 3000 Leuven

De KANARIES zijn: 
A Two Dogs Company, Arco Renz (Kobalt Works), Caravan Production, 
Claire Croizé (EC/CE), Concertgebouw Brugge, Damaged Goods, 
deSingel, Eastman, fABULEUS, Fieldworks, Great Investment, Grip, 
Hiatus, Hiros, Kaaitheater, Kunst/Werk, les ballets C de la B, Mestizo 
Arts Platform, Opera Ballet Vlaanderen, Peeping Tom, Platform-K, 
Rosas, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid, Ugo Dehaes (Kwaad 
Bloed), Ultima Vez, Voetvolk et WP Zimmer

PA
R

TN
ER

S 
EN

 I
N

IT
IA

TI
EF

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be

