
25/01/2005 – Uit de startblokken

Op 25 januari 2005 schrijft Passerelle haar statuten met de ambitie om amateurdansers 
te laten samenwerken met jonge, professionele choreografen. Er waren toen in Kortrijk 
al een aantal experimenten geweest. De samenwerking met Sidi Larbi Cherkaoui springt 
hierbij in het oog. Cherkaoui staat ondertussen bekend als één van de meest gevierde 
hedendaagse choreografen van ons land. AFWEZEN, de voorstelling die hij in Kortrijk 
maakte, ziet hij nog altijd als een eerste onderzoek en blauwdruk van zijn latere werk. 

Het eerste structurele subsidiedossier voor Passerelle werd mee geschreven door wijlen 
Willy Malysse, de geestelijke vader van het Kortrijkse kunsteneiland BUDA. Die was erg 
enthousiast over een ontmoetingsplek voor professionelen en amateurs, met een lage 
drempel, maar zonder angst voor het experiment. 

2005 – WAAR

WAAR, een choreografie van Pol Coussement en één van de eerste projecten van Pas-
serelle, werd door kunstencentrum BUDA geselecteerd als Belgische inzending voor het 
internationale dansfestival Repérages. Voor de choreografen van Repérages was er aan 
het festival een  zomerresidentie in Brazilië gekoppeld. Uit deze ontmoetingen vloeide 
de deelname van Passerelle aan de volgende twee edities van Repérages en ging Pas-
serelle 4 maal optreden in Brazilië.

De drie dansers in de voorstelling WAAR zullen in de jaren daarna, elk op hun manier, 
een mooi parcours afleggen. Ine Naessens danst een solo van choreograaf  Thomas 
Devens. Morgane Van Weyenbergh gaat dans studeren in Tilburg. Anneleen Keppens 
volgt een dansopleiding bij P.A.R.T.S. om daarna o.a. bij Daniel Linehan te dansen. In 
2015 danst Anneleen zelfs bij Rosas.   

2006 – Please Stay Connected

In 2006 was Passerelle medeorganistor van de eerste editie van Kortrijk Congé, een 
nachtelijk festival waar de passant bijzondere artistieke interventies van de Kortrijkse 
cultuurhuizen beleefde. 

Passerelle koos expliciet voor een jongerenproject waarin 8 dansers tussen 15 en 19 
jaar in twee weken tijd samen met choreograaf Thomas Devens werkten naar een 
toonmoment toe. In Please Stay Connected werd het publiek uitgenodigd om te bellen 
naar telefoonnummers. De ringtones van de mobiele toestellen zetten de dansers aan 
tot het uitvoeren van bewegingsfrases en de performance ’an sich’. Een buitengewone 
performance op locatie die op heel wat bijval rekenen kon.

2007 – Death in the Count of 9 (Ditco9) 

Death in the Count of 9 is een volgend artistiek hoogtepunt. In samenwerking met het 
kunstencentrum BUDA komt er een project met de Australische Zoë Knights. Die maakt 
een ogenschijnlijk eenvoudige, maar sterk doordachte voorstelling rond het getal 
negen. Via het Europees netwerk APAP gaat de voorstelling op tournee langs Oosten-
rijk, Polen en Italië. Ditco9 staat in 2008 zelfs op de affiche van Sommerszene Salzburg 
tussen voorstellingen van o.a. Les Slovaks, Rosas en Ultima Vez. 
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sfeerbeeld van een repetitie in de feestzaal Astoria

2009 – Een vaste stek voor Passerelle

Goed nieuws van de Vlaamse Overheid. Die beslist om structurele subsidies vrij te 
maken voor Passerelle, niet binnen de Kunsten, maar als cultuureducatieve organisatie 
binnen de afdeling Jeugd. Die financiële zekerheid maakt dat Passerelle een continue 
werking kan uitbouwen. Passerelle huurt de ter ziele gegane feestzaal Astoria in de 
Doorniksesteenweg. De dansvloer wordt een dansstudio, de keuken en tuin worden een 
ontmoetingsplek, er is een kantoor en opslagruimte voor technisch materiaal. Het aantal 
activiteiten vervijfvoudigt in vergelijking tot 2005. 

2011 - IdentityKiD

Op de Dag van de Cultuureducatie – een nationale ontmoetingsdag voor cultuur en 
onderwijs – sluit Passerelle de dag af met een bescheiden schoolproject. De voorberei-
dingstijd was krap: drie namiddagen en jongeren die hedendaagse dans niet kennen.  
Pol Coussement vertrekt vanuit de identiteit van de deelnemers, met al hun talenten en 
kwetsbaarheid. Het eindresultaat ontroert en betekent een doorbraak voor Passerelle 
in Vlaanderen. IdentityKiD staat ook symbool voor een evolutie waarin Passerelle steeds 
meer belang hecht aan het proces: hoe betrekken we onze deelnemers en maken we ze 
mede-eigenaar van het eindresultaat?

2011 - ICI’

In 2011 viert kunstencentrum BUDA haar vijfjarig bestaan. Mylène Benoit en Olivier 
Normand van Contour Progressif maken samen met jongeren van 7 tot 22 jaar een eigen 
versie maken van ICI, een voorstelling -met een oorspronkelijk volwassen cast- rond tijd, 
werkelijkheid en identiteit. De twee versies worden op dezelfde dag getoond. Het is een 
straf project met een diverse samenstelling qua leeftijd en wel of geen danservaring. 
Maar ICI’ werkt en de choreografen zijn vol lof over de inzet van de deelnemers en de 
begeleiding van Passerelle.

2011 - Young and Furious

De provincie West-Vlaanderen heeft een lange traditie van culturele uitwisseling met be-
vriende regio’s. In 2013 vraagt ze Passerelle om samen met partners uit het Landschafts-
verband Westfalen-Lippe rond dans te werken.  Passerelle nodigt het Brugse Entrepot, 
theater Im Pumpenhaus (Münster) en het gezelschap Unusual Suspects uit samen om een 
jongerenvoorstelling te maken. Young and Furious wordt een eruptie van enthousiasme 
en jong geweld, maar vooral een pakkend portret van een groep Duitse en Vlaamse 
jongeren en hun visie op de wereld. De voorstelling komt op een shortlist als één van de 
meest opmerkelijke jeugdvoorstellingen in Duitsland dat jaar. 

2013 - Passerelle verhuist naar de BUDASCOOP 

Feestzaal Astoria wordt verkocht en Passerelle verhuist naar het BUDA-eiland. Het BUDA-
eiland is een door Vlaanderen erkend stadsvernieuwingsproject in Kortrijk waar heel wat 
infrastructuur (theaterzalen, ateliers, studio’s, filmzalen, tentoonstellingsruimte, ...) ten 
dienste staat van de creatie en kruisbestuivingen tussen kunst, onderwijs en het bedrijfs-
leven stimuleert. Een inspirerende ontmoetingsplek van waaruit Passerelle als cultuur-
educatieve vereniging haar pijlen op Vlaanderen richt. 

2014 - Guernica in deSingel

Canon Cultuurcel (Departement Onderwijs) organiseert jaarlijks een Cultuurdag voor 
leraren in opleiding. Als startschot en showcase presenteerde Passerelle met de leerlin-
gen van 4C van het Sint Lievenscollege in Antwerpen hun Guernica. In 3 sessies maakte 
Pol Coussement samen met hen een korte performance rond een thema dat toen op de 
school leefde. Guernica is een bekend schilderij van Picasso dat hij maakte n.a.v. het bom-
barderen van het Spaanse stadje Guernica in 1937. Het was even kicken voor de kinderen 
toen ze optraden voor een volle enthousiaste blauwe zaal in de Singel.
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Lincoln zei dat niet het aantal jaren in je leven telt, maar het leven in je jaren.  En toch vieren we volgend jaar 
feest. Want tien is een bijzondere verjaardag met wel degelijk ’levendige’ jaren. We blikken terug aan de hand 
van tien hoogtepunten. 
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nieuw kantoor in de BUDASCOOP



de kinderen van Guernica op het podium van de blauwe zaal in deSingel
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2008-2014 - WeAllGo 

WeAllGo door Benjamin Vandewalle en Vincenzo Carta is een fantastisch verhaal, maar 
toont vooral ook hoe Passerelle alle mogelijke kansen aangrijpt om mensen te laten 
groeien. Het project begint als een artistiek traject, waarin Vandewalle en Carta de kans 
krijgen om te experimenteren met het materiaal uit hun eindwerk aan P.A.R.T.S., WeGo. 
Ze onderzoeken of ze hun concept kunnen transponeren naar een groep; een groep 
van vijf getalenteerde amateurs in dit geval. De première en de voorstellingenreeks die 
volgt, wordt een succes. 

Ondertussen ontwikkelde Passerelle een atelierwerking waarin een danser uit de 
originele cast, in dit geval WeAllGo, de kans kreeg om een creatie te herinterpreteren. 
Kim Cras ging aan de slag met 8 dansers om een WeAllGoXL uit te werken. De uitdaging 
van Kim bestond erin om uit te zoeken welke concepten en composities werken met 
een grotere groep. Uiteraard betrokken we Benjamin Vandewalle bij dit atelier. Hij trad 
hierbij op als externe coach voor Kim en de dansers. Zijn passage inspireerde zowel Kim, 
de dansers en hemzelf want Benjamin droomt stiekem van een WeAllGoXXL.

WeAllGo is een mijlpaal voor Passerelle precies omwille van deze verdieping maar 
evenzeer omwille van haar intrinsieke kwaliteit. Zo ging Passerelle in 2008 in première in 
Kortrijk en werd WeAllGo in 2014 nog opgevoerd in Rio de Janeiro. 

2014 - Grenzeloos

Passerelle heeft ondertussen activiteiten voor alle leeftijden, van erg jonge kinderen tot 
jongvolwassenen met of zonder danservaring. In 2014 maakte Pol Coussement samen 
met enkele OKAN-klassen en de Stadsschouwburg Kortrijk de voorstelling Grenzeloos. 
OKAN-klassen staan voor OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers. De jongeren 
kunnen nauwelijks Nederlands, zelfs de westerse cultuur is voor sommigen volslagen 
nieuw. Via Grenzeloos maken ze kennis met onze cultuur, zowel met de kleine c als met 
de grote C, dans en theater dus.

Vier mee

Wie destijds een aantal hoogtepunten heeft gemist uit de geschiedenis van Pas-
serelle krijgt een tweede kans. Want in de week van 16 januari - 25 januari 2015 
worden een aantal roemruchte voorstellingen hernomen. Een artistiek verjaar-
dagsfeest, zeg maar, met een vleugje nostalgie. Op het programma onder meer 
WAAR en Grenzeloos. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op www.passerellevzw.be

Dirk De Lathauwer (artistiek directeur fABULEUS) 

”Het ontstaan van Passerelle moet je 
zien in de context van Kortrijk, dat altijd 
al een broeinest voor hedendaagse 
dans is geweest. Het was ook één van 
de eerste steden waar die link ont-
stond tussen professionele makers en 
amateurs. Ik denk dat Pol Coussement, 
de artistiek leider van Passerelle, daarin 
een belangrijke verbindingspersoon is 
geweest.”
 

”Het heeft een paar jaar geduurd, voor Passerelle haar plekje 
vond in het culturele landschap. In de beginjaren ging het al 
eens verschillende kanten uit, wat ik begrijp hoor, vanuit een 
gretigheid om aansluiting te vinden. Je zou kunnen zeggen 
dat het ontbrak aan een duidelijke identiteit, ook al klopt dat 
niet helemaal. Want ondanks de zijsporen liep er toch altijd een 
rode draad door het verhaal van Passerelle. Die rode draad  was: 
verder kijken dan enkel Kortrijk, door elders in Vlaanderen en 
zelfs internationaal actief te zijn, maar ook door inspirerende 
mensen van overal naar Kortrijk te brengen.” 
 

Tien hoogtepunten die een leuke impressie geven 
van Passerelles ontstaansgeschiedenis. Maar welke 
lijn kan je tussen die punten trekken? Hoe verbind je 
ze tot één samenhangend verhaal ? We vroegen 
Dirk De Lathauwer en Franky Devos naar hun
impressie. 

Franky Devos (directeur kunstencentrum BUDA)

“Natuurlijk maakt Passerelle mooie 
verbindingen tussen jonge dansers en 
professionele choreografen. Al tien jaar 
bewijzen ze dat ze dit met zorg voor het 
eindproduct en respect voor het groei-
proces doen. Maar waar ik echt vrolijk 
van word is hun recente engagement 
naar anderstalige nieuwkomers in de 
stad. Wat een kans! De laatste dertig 
jaar is de bevolking ook in Kortrijk 
alsmaar diverser geworden. Dat is in 

heel veel culturele organisaties niet zichtbaar. Passerelle heeft 
niet enkel ingezien dat ze over unieke troeven beschikken om 
ook voor die jongeren betekenisvol te zijn, ze doen het ook! Pas-
serelle engageert zich voluit in dagdagelijkse projecten.” 

Franky Devos

“Ik geloof niet dat de taal van het lichaam universeel is. Ook 
hierin zijn cultuurverschillen, maar deze blijken makkelijker te 
overbruggen dan die tussen anders sprekenden. Daarnaast 
maakt dans  vrolijk en niets werkt meer verbindend dan vrolijk-
heid.”

“Natuurlijk moet Passerelle zijn brede jongerenwerking blijven 
verder ontwikkelen. Maar zoals ze tien jaar geleden pionier 
waren in Vlaanderen in het bouwen van bruggen – passerelles 
- tussen amateurs en professionelen komen nu andere oevers 
in beeld met een nog grotere maatschappelijke relevantie. Om 
maar iets te noemen: meer dan vijftien procent van de kin-
deren in Kortrijk groeit op in armoede. Culturele organisaties 
gaan dit niet oplossen en mogen deze beschamende evolutie 
niet verzachten. Mensen weerbaar maken, dat is wat kunst en 
cultuur kan. Passerelle zeker. Ik ben ook benieuwd naar de dag 
waarop artistieke invloeden uit andere culturen evidenter hun 
intrede gaan doen op de Vlaamse podia of in de hedendaagse 
dans. Met hiphop is dat voor een stuk gelukt, maar veel andere 
voorbeelden zie ik niet. Het wordt tijd dat we de opdeling tus-
sen ‘hedendaags’ en ‘traditioneel’ opbergen. Ik ben zeker dat de 
OKAN-projecten van Passerelle dit kunnen helpen forceren.”

Al 10 jaar maakt Passerelle verbindingen 
tussen jonge dansers en professionele 
choreografen met zorg voor het eind-
product en respect voor het groeiproces. 

Het is aan Passerelle om de 
Vlaamse referentie in 
danseducatie te worden.

”Die zoektocht maakt dat Passerelle heel geleidelijk gegroeid is. 
Dat kan frustrerend zijn, als een processie van Echternach, maar 
zorgt er ook voor dat je je niet vergaloppeert. Ik denk ook dat 
Vlaanderen nu, meer dan vroeger, klaar is voor een organisatie 
als Passerelle, omdat er een breder draagvlak is voor dansedu-
catie. Het is nu aan hen om hun kans te grijpen en dé Vlaamse 
referentie te worden in danseducatie. Het netwerk is er, de 
geloofwaardigheid is er, dus ik heb er best vertrouwen in.”

Dirk De Lathauwer




