
Voorwoord In vogelvlucht
Het afgelopen jaar in vogelvlucht
Passerelle is een platform voor jonge dans, een cultuureducatieve organisatie die jonge mensen met een 
uiteenlopende danservaring wil enthousiasmeren voor cultuur, van een groep onervaren schoolkinderen  
tot jongeren met een stevige portie ambitie. Om een beeld te leveren van de uiteenlopende projecten van 
Passerelle geven we een beknopte staalkaart van de activiteiten in 2012. 

Flashmob Verkeersveiligheid (Kortrijk – september 2012) 
Begeleiding: Morgane van Weyenbergh

Stad Kortrijk wilde jongeren bij het begin van het shooljaar op een leuke 
manier wijzen op het belang van verkeersveiligheid. Passerelle stelde 
voor om te werken met jongeren uit een aantal scholen.  Passerelle 
stoomde in een recordtijd vijf klassen klaar voor een performance. De 
meeste leerlingen hadden geen enkele danservaring. Ook de Kort-
rijkse politie !gureerde tijdens het optreden. Eén agent danste zelfs in 
uniform mee. De verkeersactie ging niet onopgemerkt voorbij en kwam 
zelfs aan bod in het televisiemagazine Iedereen Beroemd. 

Joke Dhuyvettere (Stedelijk preventieteam) Leerlingen van het secun-
dair onderwijs zijnmoeilijk te bereiken. Het idee van Passerelle om klassen 
te betrekken was een schot in de roos. Er dansten zo’n tachtig jongeren mee, 
die dat dan ook aan vrienden en familie lieten weten. Op Facebook werden 
de beelden van de Flashmob uiteindelijk  ruim 3.500 keer gedeeld.

Video Killed the Radiostar (Kortrijk – augustus 2012) 
Begeleiding: Bernadette De Deygere

Tijdens een zomers danskamp van vijf dagen werd een groepje kinderen 
van tien  uitgenodigd om te grasduinen in de muziek van mama en 
papa. De hits uit albums als Thriller en The Wall vormden de soundtrack 
van een opzwepend toonmoment en werden stilaan een gemeenschap-
pelijke deler voor de kinderen en hun ouders. 

Lieselotte Deforce (mama van Lobke) Op een dag stond Lobke plots 
ABBA te zingen in de woonkamer. Via ons kent ze die muziek niet. Ik vind het 
goed hoe kinderen tijdens zo’n kamp in aanraking komen met dans, met 
andere muziek, en zo meer. …hoe de wereld in hun hoofd een beetje groter 
wordt.

Sportdag Deerlijk (Deerlijk - mei 2012) 
Begeleiding: Soetkin Oplinus en Pol Coussement

Op het einde van het schooljaar organiseert de sportdienst van de 
gemeente Deerlijk altijd een sportdag voor de kinderen van het lager 
onderwijs. Passerelle verzorgde dit jaar enkele dans-sessies.

Annelies Borry (sportdienst Deerlijk) De introductie was op maat van de 
kinderen. Veel lesgevers gaan als een sneltrein vooruit en kijken weinig om 
naar de groep. Dat is niet zo bij Passerelle. Alle leerlingen konden mee, wat 
hen extra enthousiast maakte. Ook de leerkrachten hadden niks dan lof.

Heldenmoed (Waregem – juli 2012) 
Begeleiding: Pol Coussement en Bernadette De Deygere

Tijdens de zomervakantie stond Passerelle in voor enkel workshops die 
het Cultureel Centrum De Schakel aanbood aan kinderen. In vijf halve 
dagen werkten ze aan een kort toonmoment rond het thema helden. 
Naar wie kijk je op? Wie is jouw held? 

Veerle Hollants (CC De Schakel) Voor de workshop is Pol vertrokken van 
een stuk bestaand bewegingsmateriaal, maar de kinderen kregen ook 
ruimte om zelf bewegingen te verzinnen en korte stukjes te maken. Die mix 
vind ik fantastisch. Maar minstens even belangrijk is dat Pol en Bernadette 
er in geslaagd zijn hun passie voor dans naar de kinderen over te brengen.
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Atelier Human Wrongs (Kortrijk - mei 2012)
Begeleiding: Beverly Coorevits

Afgelopen jaar nodigde Passerelle choreograaf Stanislav Dobak uit 
om een voorstelling te maken met ervaren amateurdansers.  Vanuit 
dat bewegingsmateriaal maakte Beverly Coorevits, één van de leden 
van de cast, haar eigen interpretatie op de voorstelling met een groep 
jongeren. In de loop van drie maanden kwamen ze wekelijks samen. Het 
resultaat werd één keer getoond in de Kortijkse Budascoop. 

Beverly Coorevits Het was leuk om als danser uit het origineel opnieuw 
aan de voorstelling te kunnen sleutelen. Ik vond het ook !jn om wat ik 
geleerd had met andere dansers te kunnen delen, erop te werken en terug te 
koppelen naar Stanislav.

Loepahoept (Kortrijk – juli 2012) 
Begeleiding: Sarah Bostoen, Leen Dewilde, Anneleen Keppens, Morgane 
Van Weyenbergh en Darryl Woods

In aanloop van de Olympische Spelen organiseerde Stad Kortrijk aller-
hande activiteiten die de Kortrijkzanen in beweging moesten zetten. 
Tijdens het slotmoment deed de stad een gooi naar het wereldrecord 
hoolahoopen. Het evenement werd ingekleed met optredens en een 
prijsuitreiking. Passerelle schakelde vijf choreografen in om met een 
groepje jongeren een korte performance te maken voor de dag van de 
slothappening. Ze moesten op een creatieve manier met hoolahoops 
werken. In de groepjes zaten onder meer kinderen van de Sportplus-
werking, een turnvereniging en jongeren van een aantal dansscholen uit 
de buurt. 

Roos Desmet (Cultuurbeleidscoördinator) Wat de bijdrage van Passerelle 
zo charmant maakte was de lichte constructie van de vijf choreogra!eën. 
Het waren allemaal eenvoudige stukjes, makkelijk aan te leren, van heden-
daags naar eerder jazzy, die leuk waren om te bekijken. De dansjes hebben 
ook de sfeer gezet voor de recordpoging enkele minuten later. 

Crea-dagen (Dworp – november 2011)
Begeleiding: Anneleen Keppens

Tijdens de crea-dagen gaan de eerstejaarsstudenten van de lerarenop-
leiding aan de Hogeschool-Universiteit Brussel drie dagen op afzon-
dering voor een reeks sessies rond dans, theater en muziek. Passerelle 
stuurde choreografe Anneleen Keppens om het dansluik te verzorgen. 
Tijdens een eerste sessie met de studenten werkte ze rond het concept 
‘individu versus groep’ en liet ze hen onder meer zien hoe je vanuit 
actie-reactie al de basis kan leggen voor een choreogra!e. 

Liesbeth Jans (lector taalvaardigheid) Het doel van onze crea-dagen 
is om de horizon van onze studenten te verbreden, hen te laten inzien dat 
dans meer is dan zumba, bij wijze van spreken (lacht). Daar is Anneleen in 
geslaagd. Een aantal studenten waren in die mate enthousiast dat ze de 
intentie hadden in hun vrije tijd een cursus hedendaagse dans te volgen.

WisKunst (Gent – februari 2012) 
Begeleiding: Pol Coussement en Morgane Van Weyenbergh
De leerlingen van het tweede middelbaar uit de Freinetschool De Win-
gerd in Gent werkten onder begeleiding van Passerelle een dansvoo-
stelling uit rond het thema wiskunde. Vormen, !guren, cijfers, codes en 
intervallen werden omgezet naar beeld en beweging. 

Annemie Van Imschoot (leerkrachte De Wingerd) Wat me vooral opviel, 
was dat Pol meteen de namen kende van alle leerlingen en hen nauw betrok 
bij het creatieproces. Hij vroeg hen vaak feedback en hield ook echt rekening 
met hun bedenkingen en commentaar. 
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Dansand (Oostende – augustus 2012) 
Begeleiding: Leen Dewilde

Dansand is een tweejaarlijks dansfestival in Oostende. Op zondag zijn er 
heel wat activiteiten gericht op gezinnen en kinderen, zoals dit jaar een 
toonmoment door Passerelle met een groepje kinderen uit de lagere 
school. In de loop van twee dagen hadden die een voorstelling gemaakt 
rond het thema zee. De workshop liep in samenwerking met Mu-zee-um 
en het kunstencentrum Vrijstaat O. 

Merel Vercoutere (Vrijstaat O) We vragen onze artiesten altijd om iets te 
doen rond de locatie waar ze werken en Leen heeft dat met veel fantasie 
opgelost. Hoewel ze met de groep oefende in een lokaal heeft ze de zee mee 
binnen genomen, door in te spelen op de verbeelding van de kinderen en 
op hun ervaringen buiten. Welke geluiden maakte de zee? Wat is de zee? 
Dat waren enkele vragen van waaruit ze vertrokken is. Het eindresultaat is 
getoond op het strand.

IdentityKid en Make your Own (Antwerpen – februari 2012)
Begeleiding: Sarah Bostoen en Pol Coussement

Eind februari organiseerde Canon Cultuurcel haar jaarlijkse cultuurda-
gen, waarop ze leerkrachten in opleiding wil warm maken voor cultuur 
in de klas. Passerelle was er te gast met twee projecten: IdentityKiD en 
Make your own

IdentityKid is een workshop die Pol Coussement vaker geeft in scholen 
en waarin hij werkt rond de identiteit van de leerlingen, de kledij die ze 
dragen, de muziek die ze beluisteren, de sporters die ze bewonderen,… 
Voor deze editie werkte hij met de leerlingen van het vierde leerjaar uit 
de basisschool Heilige Familie in Berchem. Op enkele uren tijd maakte 
hij een korte voorstelling met hen die getoond werd als kick o" van 
de cultuurdagen. De bedoeling was de leerkrachten in opleiding te 
tonen wat je op korte termijn met kinderen kan bereiken tijdens een 
dansworkshop. 

Tijdens Make Your Own gingen de leerkrachten in opleiding zelf aan de 
slag en werkten ze in amper twee uur tijd een eigen stuk uit, vanuit hun 
ervaringen en talenten. 

Dirk Terryn (Canon Cultuurcel) Ik vond het als toeschouwer een ontroe-
rende ervaring. Vooral toen we op een bepaald moment onze ogen moesten 
sluiten om te luisteren naar de prachtige stem van één van de studenten. 
Dat meisje schaamde zich blijkbaar op een podium en wou enkel zingen 
als we haar niet zouden zien. De andere studenten op scène waren haar 
backup, want eenmaal we weer mochten kijken wisten we niet wie er nu 
gezongen had. Super dat Pol toch haar vertrouwen heeft kunnen winnen.

Dans.art (Lier – februari 2011) 
Begeleiding: Stanislav Dobak

Passerelle schakelde de jonge choreograaf Stanislav Dobak in voor 
een dansworkshop voor ervaren amateurdansers i.s.m. het Deeltijds 
Kunstonderwijs in Lier. Het accent in deze sessie van vier uur lag niet op 
techniek, maar op creatie: hoe kom je tot nieuw bewegingsmateriaal. 

Tina Van Roy (Deeltijds Kunstonderwijs Lier) De leerlingen waren erg 
nieuwsgierig en wat onwennig in het begin. Ze waren ook helemaal niet 
vertrouwd met de bewegingsstijl van Stanislav. Maar zijn enthousiasme en 
frisse aanpak zorgden voor een heerlijke workshop.

Luc Vielfont (leraar van het vierde leerjaar) Het belangrijkste voor mij 
is dat die voorstelling uit de kinderenzelf  kwam. Het was geen opgelegd 
stukje. Tijdens een eerste gesprek heeft Pol gevraagd waar de leerlingen 
fan van zijn, wat ze doen, wat ze graag zien,… al die elementen heeft hij 
gebruikt om bewegingen te zoeken, muziek, stukjes tekst. Als er een leerling 
iets leuks kon, een grappige move of zo, dan ging dat ook in de voorstel-
ling. En of je nu een houten klaas bent of al vijf jaar danst, iedereen werd 
betrokken. Voor het project begon was ik een beetje bezorgd over bepaalde 
leerlingen, ik vroeg mij af het bij hen wel zou aanslaan. Maar ze hebben mij 
stuk voor stuk kunnen verbazen.


