Passerelle in vogelvluc
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. De projecten waren zeer uiteenlopend, van
korte kennismakingsessies op vraag van een lagere school tot intensieve workshops voor jonge, gedreven
amateurdansers. We grasduinen door wat geweest is…

Expressiestage (Dworp - november 2012)

Atelier Contamination (Kortrijk – nov./dec. 2012)

Tijdens de crea-dagen van de Hogeschool-Universiteit Brussel gaan de
eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding drie dagen op afzondering voor een reeks sessies rond dans, theater en muziek. Passerelle
werd opnieuw gevraagd om het dansluik te verzorgen en stuurde Seppe
Baeyens voor een workshop planking, een fenomeen waarbij iemand op
de meest absurde locaties gaat poseren terwijl hij of zij neerligt, stijf als
een plank.

Jaarlijks nodigt Passerelle twee jonge professionele choreografen uit om
samen met een groep amateurdansers een artistiek traject af te leggen
en een voorstelling te maken. Soms wordt er aan die voorstelling een atelier gekoppeld. Eén van de dansers krijgt dan de kans om de plaats in te
nemen van de choreograaf en met een nieuwe groep dansers een eigen
interpretatie te maken van het stuk. Karen Mignaux maakte haar versie
van Contamination van Nicolas Vladyslav. Nicolas zelf was betrokken als
‘external eye’ en inspirator.
Karen Migneaux: Het was voor mij heel leerrijk om ook eens eens ‘aan de
andere kant’ te staan. Want als choreografe ervaar je zo’n project toch anders. Je probeert zicht te krijgen op de sterkere en zwakkere punten van elke
danser en puzzelt om iedereen tijdens het creatieproces zo veel mogelijk te
laten groeien.

Nerveuze vrouwen (Gent - december 2012)
In opdracht van de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent
ging Passerelle aan de slag in twee scholen: basisschool De Lotus en
basisschool Het Klimrek. Sarah Bostoen en Leen Dewilde werkten er
met de kinderen rond het thema ‘nervositeit’, naar aanleiding van de
tentoonstelling Nerveuze Vrouwen in het museum Dr Guislain.
Kim Meert (basisschool Het Klimrek) Leen heeft de kinderen op een bijzonder goede manier begeleid, hen het zelfvertrouwen gegeven dat nodig
was om zich te kunnen uiten. Bij kinderen van 12 jaar speelt er al gauw een
zekere schaamte, maar dat was hier allesbehalve het geval. De sfeer was
prima.

Dans.art DeLuxe Rosas (Kortrijk - april 2013)
Eind april organiseerde Passerelle samen met het cultuurcentrum van
Kortrijk een Dans.artDeLuxe, gekoppeld aan de voorstelling Drumming
van Rosas. Tijdens zo’n Dans.artDeLuxe kan je workshops volgen die
meer inzicht bieden in de voorstelling. Clinton Stringer en Sandy Williams gaven de workshops.

cht

Dans.art sessies (Izegem - maart 2013)
Begin maart was Passerelle te gast in CC De Leest in Izegem met een
dubbelvoorstelling: Human Wrongs, Human Rights van Stanislav Dobak
en Point of View van Benjamin Vandewalle. De twee voorstellingen zijn
ooit gemaakt als een artistiek traject binnen Passerelle. Voor de vertoning gaf Stanislav Dobak persoonlijk een dans.art sessie. Dans.art is een
reeks van workshops voor jongeren die al veel danservaring hebben.
Eén van de deelnemers: De dans.art sessie heeft mij een veel groter inzicht
gegeven in de voorstelling die er op volgde. Het is ook leuk om dan passages
te herkennen die je zelf ’s middags nog gedanst hebt.

Project Muda (Gent - maart 2013)
MUDA, een danshumaniora in Gent, schakelde Passerelle in om een aantal artistieke trajecten uit te werken op school. Tijdens zo’n traject wordt
er een korte voorstelling gemaakt met een professioneel choreograaf.
Passerelle vroeg Juliana Pires Neves en Darryl Woods. Juliana danste
jarenlang bij les Ballets C de la B. Darryl danste kennen we o.a. van zijn
schitterende performance in Babel van Eastman. Tijdens de zomer hielp
Passerelle in MUDA ook een workshop organiseren met de Australische
Jamie Lee. De samenwerking tussen de twee organisaties wordt ook
volgend jaar verder gezet, onder meer met Peter Savel.

WOW-sessies (Marke – maart 2013)
De Rodenburgschool in Marke wou haar schoolvoorstelling anders
invullen en riep de hulp in van Passerelle. Het thema zou Wow worden,
verwondering dus, maar ook ontroering. Pol Coussement coachte het
project en vertrok van wat de kinderen zelf aanbrachten. Waar roepen
zij ‘wow’ voor? Ouders en leerkrachten werden oprecht verrast door de
spontaniteit, het talent en de inventiviteit van hun kinderen.
Bastien Devos (directeur Rodenburgschool Marke): Als buitenstaander
infiltreren in een hechte groep van leerkrachten is geen sinecure, maar het is
Pol Coussement gelukt. Samen hebben we een cultureel traject bewandeld
met als afsluiter een prachtig optreden. Samenwerken met Pol was wow!

Ei-zo-na-land (Kortrijk - augustus 2013)
Tijdens dit Ei-zo-na-land liet Passerelle zich inspireren door haar nieuwe
locatie op het Buda-eiland en nam zij enkele gebouwen en publieke
ruimten in. Onder begeleiding van Bernadette De Deygere en konden
de kinderen er hun ‘artistiek’ ei kwijt. Ze werkten een hele week naar een
toonmoment toe.
Enkele reacties op de blog: http://passerellevzw.blogspot.be/2013/08/
enkele-reacties-van-onze-ei-zo-na.html
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KTA smaaksessie (Heule - februari 2013)
Het KTA Drie Hofsteden uit Kortrijk vroeg aan Passerelle om met het
zevendejaars BSO een dansworkshop op te zetten tijdens de lessen
lichamelijke opvoeding. Wat eerst argwanend werd onthaald bleek een
schot in de roos. Valentine Galeyn werkte vier maal met hen en overtuigde hen om aan ‘hedendaagse dans’ te doen.
Uit de evaluaties nadien: Ik ben super content dat ik heb deel genomen.
Het was een aangename ervaring en zeker de moeite om nog eens over te
doen!

Sportdag Deerlijk (Deerlijk - mei 2013)
Op het einde van het schooljaar organiseert de sportdienst van de
gemeente Deerlijk altijd een sportdag voor de leerlingen van het lager
onderwijs. Passerelle verzorgde er dit en vorig jaar enkele danssessies.
Leerlingen uit diverse scholen konden intekenen voor dans en konden
kennismaken met hedendaagse dans. Dit jaar begeleidde Arno Brys
deze smaaksessies.
Uit de evaluatie van de leerkracht: Arno is een geboren danscoach! Hij
heeft 25 kinderen een volle dag gemotiveerd, met duidelijke instructies,
prima geheugensteuntjes en heel veel enthousiasme. De kinderen waren
moe maar heel gelukkig aan het eind van de dag.

Atelier Kadee (Kortrijk - februari-april 2013)
Passerelle organiseerde ism Schouwburg Kortrijk Atelier Kadee. Op zondag 10 februari kon je tijdens het Spinragfestival een proefsessie volgen
olv Sarah Bostoen en Sandrine Becquet. Atelier Kadee neemt ouder en
kind mee naar de fascinerende wereld van dans en beweging. Een fijn
intergenerationeel project dat de band tussen ouder en kind organisch
intensifieerde.
Melanie Foulon (mama van Luka): Sinds Atelier Kadee merk ik dat mijn
dochter mij thuis veel meer zal komen knuffelen en veel makkelijker in mijn
armen duikelt.

Eiland (Kortrijk - augustus 2013)
Passerelle organiseerde ism Sportdienst Kortrijk het dansproject Ei-Land.
Anne-Lore Baeckeland (Cacao Bleu) creëerde met kinderen van 7 tot 9
jaar een imaginaire wereld boordevol eigenzinnige bewegingen. Aan
de hand van vloerprojecties van hun eigen schilderontwerp creërden
de kinderen hun eigen scènografie waarop ze gingen bewegen. Voor
deze in menig opzicht ’fantastische’ workshop werken de kinderen een
weeklang op het podium van de Budascoop. Als afsluiter van de week
volgde er een schitterend toonmoment.
Enkele reacties op de blog: http://passerellevzweiland.blogspot.
be/2013/08/eerste-reacties-van-onze-eilandbewoners.html

