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De beste voorstellingen van de week.
Move like Kendrick.
Veel dans wat de klok slaat deze week, met de hernemingen van hiphop-hoogmis ‘8.2’, de
golvende dans van ‘The sea within’ en de performance ‘Shown and told’. Cecilia Eliceche
maakt een productie over Haiti, terwijl de KVS naar Congo trok voor een voorstelling
over (ex-)kindsoldaten.

FILIP TIELENS

Wervelende rap en dans in ‘8.2’. © Clara Hermans

<p>Wervelende rap en dans in ‘8.2’. <span class="credit">Clara Hermans</span></p>
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8.2
20 tot 23 november in Stuk Leuven.
★★★★

Choreograaf Radouan Mriziga laat zich in deze hedendaagse dansproductie inspireren door een oude
liefde: rapmuziek. Samen met zeven jonge dansers verdiept hij zich in alles wat rap uniek maakt: het
ritme, de flow, de statements, de gebaren en de geschiedenis van de grandmasters tot Kendrick La-

mar. Het resultaat is een fascinerende medley vol rapflows en moves, vaak zonder muziek.
■ Lees hier de recensie (onderaan) (https://www.standaard.be/cnt/dmf20190215_04179172) >

The sea within
19/11 in Diest, 21/11 in Bornem, 22/11 in Aalst en 23/11 in Dilbeek.
★★★★

Een eerste grote groepschoreografie en voor het eerst niet zelf mee dansen: met The sea within nam
Lisbeth Gruwez een dubbel risico. Maar het resultaat is zeker geen slag in het, euh, water. Tien danse-
ressen verbeelden het rimpelen van de golven met een canon-effect, laten hun haren wild opzwiepen
als klotsend water en schieten met hun hoofden boven het oppervlak om naar adem te happen. Een
dynamisch, bezwerend zeeschilderij.
■ Lees hier de recensie (onderaan) (https://www.standaard.be/cnt/dmf20180724_03630541) >

Vita siyo muchezo ya watoto
20 tot 23 november in KVS Brussel (première).

Al bijna 25 jaar maakt de Brusselse Frédérique Lecomte theater in conflictgebieden. Deze zomer trok
ze samen met negen Belgische acteurs, bij wie Valentijn Dhaenens, naar Goma in Congo voor een
voorstelling met ex-kindsoldaten: een ontmoeting en artistieke samenwerking tussen werelden die
ver van elkaar verwijderd zijn. In Brussel wordt een remake getoond.
■ Lees hier de reportage in Congo (https://www.standaard.be/cnt/dmf20191114_04716701) >

★

★
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Shown and told
21 tot 23 november in Kaaistudio’s Brussel.

Shown and told is een dynamische performance-collage, opgebouwd uit improvisatie en associatieve
sprongen. De Brussels-Berlijns-Amerikaanse choreograaf Meg Stuart en de Britse performancekun-
stenaar Tim Etchells gaan samen op zoek naar de relatie tussen beweging, beeld en het lichaam als
performance-instrument. Afwisselend stoer, ontroerend en komisch.

Een van de opvoeringen in Congo. © Véronique Vercheval

<p>Een van de opvoeringen in Congo. <span class="credit">Véronique Vercheval</span></p>

<p>Duet tussen twee grote namen uit de podiumwereld. <span class="credit"> Tine Declerck</span></p>
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Haiti o Ayiti
20 en 21 november in Vooruit Gent (première).

Ayiti, eiland van bergen, waar vele volkeren samenleefden toen Christopher Columbus in 1492 voet
aan wal zette. Als reactie op de genocides en de slavenhandel volgden vele opstanden, waaronder één
beruchte dansbijeenkomst die de Haïtiaanse revolutie ontketende in 1791. Cecilia Lisa Eliceche en Le-
andro Nerefuh willen leren van Haïti met betrekking tot de anti-koloniale weerstand in de vorm van
dans en cultivering. Een eerbetoon aan het eiland in de vorm van een dansgedicht.

Lees ook onze andere cultuurtips:

 CONCERT (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-concert)
 ALBUM (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-album)
 PODIUM (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-podium)
 EXPO (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-expo)
 FILM (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-film)
 SERIES (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-series)
 BOEKEN (https://www.standaard.be/plus/tag/radar-boeken)

LEES MEER

12/11/2019 |  De beste voorstellingen van de week. De engel is springlevend

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191111_04710242)

05/11/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Humor is de beste saus

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191104_04700115)

29/10/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Spreidstand tussen oud en jong.

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191029_04691796)

22/10/2019 |  De beste voorstellingen van de week. Met de smartphone op reis naar Nauru.

(https://www.standaard.be/cnt/dmf20191021_04676865)

Duet tussen twee grote namen uit de podiumwereld. ©  Tine Declerck

<p>Duet tussen twee grote namen uit de podiumwereld. <span class="credit"> Tine Declerck</span></p>
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