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Dankbaar vooruitkijken
“Bij Passerelle krijgen intuïtie en instinct nog een plaats en
kan ik in alle vrijheid creëren, zeldzaam maar essentieel,” zegt
Bérengère Bodin in deze uitgave. Passerelle mocht dit jaar
opnieuw samenwerken met deze artieste. “Ik heb liever dat
dansers dansen om zich gelukkig te voelen, niet omdat het
moet. Dan krijg je ook die heel bijzondere vrijheid in de bewegingen, net als bij kinderen.”
Daarmee heeft ze ook meteen gezegd waarvoor we staan.
Dat blijkt ook uit de verhalen in deze krant.
Verbeeldingskracht, kansen geven en plezier maken.
Passerelle mag de komende jaren haar recept blijven verkennen
en verspreiden. De minister van Jeugd en de Vlaamse overheid
waarderen onze ambitie om uit te breiden en te verdiepen, en
kennen ons ook een hogere subsidie toe. Een schouderklop
die kan tellen.
Groeien en tegelijk onze kwaliteit behouden. Dat wordt de uitdaging. Gelukkig kunnen we steunen op een sterk team, ervaren coaches en choreografen, trouwe vrijwilligers en heel wat
kinderen en jongeren die zich graag storten op hedendaagse
dans. Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn.
Tot binnenkort, in een school, op een dansvloer of ergens
op straat!
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