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C-Mine is een indrukwekkend cultuurcentrum op de site van de vroegere mijn van Win-
terslag, bij Genk. Afgelopen zomer lieten Passerelle en Danspunt er een groep van twaalf 
tieners los voor een artistieke graaftocht rond het thema vertrouwen.  

Overweldigende zalen met metershoge plafonds, intrigerende machines met gigantische raderen, kunstig 
smeedwerk en uitgestrekte vloeren met tegeltjes in rood en wit, netjes geschrankt. Dat was het decor voor Vol 
Vertrouwen, waarin een groep van twaalf vijftienjarigen de kans kreeg om samen te werken met danscoach Judith 
Clijsters. “We zijn vertrokken vanuit een ervaringsparcours”, zegt Judith, “Dat is een sessie van een uur waarin 
we constant van de ene opdracht naar de andere gaan,  telkens zeer fysiek, zonder spreken: dingen uitbeelden, 
elkaar impulsen geven, reageren op de impulsen van anderen…  
 

Tijdens dat parcours was er mij al een  zekere terughoudendheid 
opgevallen bij de groep. Dat bleek ook bij de nabespreking. Veel 
van de jongeren zeiden dat ze ze normaal veel extraverter zijn, 
maar dat ze zich wat belemmerd voelden, omdat er nog niet ge-
noeg vertrouwen was in en van de groep. Dat thema kwam ook 
in andere brainstorms telkens naar boven,  wat achteraf gezien, 
niet zo vreemd is. Vijftien, zestien is echt de periode in je leven 
waarin je dat vertrouwen zoekt, bij vrienden, binnen een groep, 
maar ook bij jezelf. 

Uiteindelijk heb ik de jongeren gevraagd om in de tentoonstel-
ling 40/20 een werk te zoeken dat volgens hen het vertrouwen 
het best weergaf. 40/20 was een tentoonstelling die toen liep in 
C-Mine Cultuurcentrum met twintig werken uit het Antwerpse 
MUHKA, geselecteerd door veertig ‘gewone’ Genkenaars. De 
jongeren kozen er een beeld uit van Jan Van Oost. Op basis van 
dat werk zijn we dan gaan praten en gaan improviseren: Wat 
is vertrouwen? Wat is niet vertrouwen? Wanneer? Hoe? Wat? 
Waar?“

Terecht trots

Vol Vertrouwen was het eerste project van Judith voor Passerelle. 
“Ik ken de organisatie natuurlijk al langer. Maar we hadden nog 
nooit echt samengewerkt. Uiteindelijk is het een leuk avontuur 
geworden, vooral ook omdat we zo vaak op dezelfde golflengte 
zaten. Zo vind ik het, net als Passerelle, belangrijk om te vertrek-
ken vanuit de leefwereld van de jongeren. Door hun ideeën 
voorop te stellen, hen mee eigenaar te maken van een creatie, 
krijg je een leuke dynamiek, gaan ze gemakkelijker mee in het 
avontuur. Het viel mij ook sterk op hoeveel verantwoordelijk-
heid de groep uiteindelijk genomen heeft. En dat voor gasten 
van vijftien, die vaak een soort passiviteit verweten worden. 

Voor het toonmoment hebben ze op eigen initiatief een krantje 
gemaakt, hebben ze zich actief ingespannen om vrienden en 
familie uit te nodigen en hebben ze zelf een systeem bedacht 
om het publiek rond te leiden in de oude mijnsite – de voorstel-
ling bestond uit verschillende stukjes, telkens op een andere 
verrassende locatie binnen C-Mine Cultuurcentrum. Ik vind het 
bijzonder boeiend om te onderzoeken: hoe kan ik die jongeren 
bereiken? En ik heb het gevoel dat we daar bij Vol Vertrouwen 
mooi in geslaagd zijn.”

Er wordt vertrokken vanuit dialoog en een gelijkwaardigheid tussen de 
choreograaf en de deelnemers
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Ook de procesmatige aanpak van Passerelle spreekt Judith aan. 
“Het zijn geen vrijblijvende danslesjes”, zegt ze. “We nemen 
jongeren actief mee op onderzoek: hoe stel je een voorstelling 
samen? hoe bedenk je een choreografie? Iemand komt met een 
idee en plots gaat onze creatie een heel andere richting uit. Dat 
is een veel rijkere ervaring dan wat pasjes nadoen. Het is wel 
aanpassen voor de jongeren. Een klassieke dansles biedt meer 
veiligheid en structuur, is duidelijker, en daar houden ze van.  
 
Wij dwingen hen uit hun comfortzone. Dat is schrikken. Maar 
de inspanning wordt meer dan beloond: je ziet ze dag na dag 
groeien. Het is ook fijn voor hen om op het eind van het project, 
tijdens het toonmoment, met vrienden en familie te kunnen 
delen wat ze geleerd hebben. Ze zijn dan super trots. En terecht.”

Kunstenmissionaris

Het succes van Vol Vertrouwen heeft Passerelle, Danspunt en C-
mine Cultuurcentrum er toe aangezet een nieuwe uitdaging aan 
te gaan. “Bij Vol Vertrouwen hebben we gewerkt met jongeren 
die al danservaring hadden. Maar nu leek het ons leuk om ook 
een project op te zetten met onervaren jongeren. Het wordt 
spannend om te kijken wat zij te bieden hebben, welk traject 
we met hen kunnen afleggen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. 
Hoe minder voorkennis je hebt, hoe creatiever je soms bent. Ik 
merk dat bij mezelf. Als ik iets nieuws doe, dan durf ik meer, ben 
ik minder streng op mezelf omdat ik niet gestoord word door 
het idee van wat hoort en wat niet hoort.” 

Ook Eddie Guldolf, van C-Mine Cultuurcentrum, kijkt uit naar 
het nieuwe project. “Er zit een missionaris in mij”, lacht hij, “die 
zo veel mogelijk mensen wil overtuigen van wat hedendaagse 
dans kan zijn. En die missie deel ik met Passerelle. Ons cultureel 
centrum doet bijzonder veel inspanningen om een huis te 
zijn voor iedereen, om Genkenaars uit te nodigen die hier op 
eigen initiatief misschien niet zouden komen. Dans is daar een 
uitstekend medium voor, omdat beweging universeler is dan 
het gesproken woord. Een dansworkshop zal voor jongens uit 
onze cités veel minder bedreigend zijn dan een theaterproject. 
Bovendien geloof ik in de aanpak van Passerelle, die iets onge-
dwongen heeft. De jongeren leren nadenken over beweging en 
ontwikkelen danstechniek, maar op een heel andere manier dan 
in een klassieke dansles. Er wordt ook veel meer vanuit dialoog 
vertrokken en vanuit een gelijkwaardigheid tussen de choreo-
graaf en de deelnemers.” 

Toekomstplannen

Eddie Guldolf heeft nog heel wat toekomstplannen bij C-Mine 
Cultuurcentrum: om een volwaardige werkplaats uit te bouwen 
voor jonge, professionele makers, om hen op weg te helpen om 
ook in andere CC’s hun werk te laten zien, maar er zitten ook 
plannen tussen met Passerelle. “Absoluut”, zegt hij, “ik zie ons 
nog vaker samenwerken.  
 
Ik volg Passerelle ondertussen al lange tijd. Ik heb artistiek leider 
Pol Coussement nog uitgenodigd in een vorig leven, toen ik in 
cultuurcentrum De Velinx werkte, voor Bewogen Tongeren.  Dat 
was een reeks voorstellingen waarmee we naar de Tongerse 
deelgemeenten trokken. Passerelle was toen nog zoekende, 
moest nog sleutelen aan haar formule om professionele makers 
en amateurs  met elkaar samen te brengen. Maar dat is onder-
tussen gelukt. En gelukkig maar, want er was nood aan dit soort 
organisaties, binnen de kunsteducatie, maar ook binnen het 
circuit van talentvolle amateurdansers of semi-professionelen. 
Daar was vroeger geen aanbod voor, buiten de dansscholen 
misschien, waar je dan een paar uur jazz of ballet kan volgen. 
Maar dan is dit toch veel rijker.

Judith Clijsters in overleg met enkele dansers van Vol Vertrouwen




