
MUDA@Buda

Danshumaniora MUDA uit Evergem palmt een hele 
week het Buda-eiland in. Passerelle ondersteunt de 
studenten bij het maken van hun eigen solo’s via work-
shops en artistieke coaching.

Workshops en voorstellingen - Michael Bugdahn, Judith  
Clijsters, Pol Coussement, Darline Deprez, Anneleen Keppens,  
Denise Namura, Nicolas Vladyslav en Mole Wetherell

Expressielab

Passerelle breekt in op de artistieke retraite van de 
eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding van HU 
Brussel. Dansen om te leren en leren om te dansen. 

Workshops voor leraren in opleiding
Destelheide, Dworp  - Valentine Galeyn

Workshops OKAN-klassen Sint-Niklaas 

Omdat dans van alle talen en culturen is. Passerelle 
helpt de talenten van anderstalige nieuwkomers naar 
boven halen met een reeks inspirerende workshops in 
en buiten de klas.

Workshops Sint-Niklaas - Valentine Galeyn

Make Your Own

Passerelle laat studenten van de lerarenopleiding zelf 
zien en voelen hoe danseducatie in de klas meer dan 
een verschil kan maken. 

Cultuurdagen voor leraren in opleiding@deSingel 
Pol Coussement 

Pix&Moves

Geïnspireerd door animatiefilmkunstenaar Norman 
McLaren gaat het choreografenduo Denise Namura 
(BR) en Michael Bugdahn (D) op zoek naar de perfecte 
symbiose tussen beeld, geluid en beweging.

Creatie Budascoop Kortrijk
Denise Namura en Michael Bugdah

Holding Space

De jonge choreografe Judith Clijsters pakt uit met een 
fysiek uitdagende choreografie, die ze voor en samen 
met vijf dansers creëert.

Creatie Budascoop Kortrijk
Judith Clijsters

Workshops i.k.v. Kunstendag voor Kinderen

De danscoaches van Passerelle laten kinderen tussen 6 
en 12 jaar een hele middag lang proeven van beweging, 
expressie en dans. Tussen de (dans)regels door ontdek-
ken ze wat ze allemaal kunnen. 

Morgane Van Weyenbergh en Darline Deprez

Westerkwartier

Geen danservaring, maar wel veel goesting om te be-
wegen en te experimenteren. Passerelle geeft kinderen 
uit een maatschappelijk kwetsbare buurt in Oostende 
de kans om volop te genieten van cultuur.

Project i.o.v. Sociaal Huis en De Grote Post Oostende  
Darline Deprez en Valentine Galeyn

Digidans 

Een danskamp dat tieners in hun leefwereld vastgrijpt 
en de iPad en GoPro als verrassende, creatieve com-
pagnons inzet. 

Dansproject CC Wevelgem
Julie Vanhuysse 

ZOEK 

Net zoals iedereen zijn ze op zoek naar een plek waar ze 
zichzelf kunnen zijn. Passerelle laat anderstalige jonge-
ren via een intensief danstraject thuiskomen bij zichzelf.

OKAN-project i.s.m. CC De Steiger Menen
Pol Coussement 

Gente

De OKAN-leerlingen van de Petrus & Paulusscholen in 
Oostende laten zich inspireren door de zee en schitte-
ren in het toonmoment Gente, het resultaat van een 
hele dansreis begeleid door Passerelle. 

OKAN-project i.s.m. De Grote Post, Oostende

Iedereen Danser

Jong en oud tasten letterlijk elkaars grenzen af en maken 
samen een pakkende dansvoorstelling. Omdat ieder-
een kan dansen, of je nu 10 of 80 jaar bent.

Intergenerationeel project i.o.v. Achthoek vzw
Sarah Bostoen en Darline Deprez

Atelier Delta 2.0

De creatie Delta van choreograaf Aimar Perez Gali krijgt 
een tweede leven in deze creatieve remake van Ine 
Naessens samen met zes dansers.

Creatie Budascoop
Ine Naessens

Heldenmoed

Dertien lokale helden laten zich in dit danskamp inspi-
reren door superhelden en verrassen zichzelf en hun 
omgeving met heel eigen superkrachten.

Dansproject i.s.m. sportdienst Kortrijk 
Darline Deprez

Bodies in Urban Spaces

Passerelle laat de Oostenrijkse Cie. Willi Dorner los op 
de Sinksenfeesten in Kortrijk. Keldergaten en verloren 
hoekjes worden ingenomen door gymnasten in onmo-
gelijke posities. Een uitdaging die door de Koninklijke 
Turnvereniging Kortrijk met verve wordt opgenomen.

Locatieproject i.k.v. Sinksen Kortrijk - Cie. Willi Dorner

DNeye 

Passerelle gaat samen met schoolkinderen uit Kortrijk 
én Roubaix op zoek naar de verschillen en de gelijkenis-
sen boven en onder de grens, het DNA van zichzelf en 
hun ‘over’buren. 

Uitwisselingsproject Kortrijk-Roubaix 
Pol Coussement

Diep in de zee

Kinderen van 6 tot 12 jaar duiken tijdens dit zomer- 
dansatelier nog een laatste keer diep in de zee en zich-
zelf, vooraleer weer boven te komen.

Vakantieateliers Budascoop Kortrijk
Lot Jansen, Morgane Van Weyenbergh en Darline Deprez

Vel tegen Vel

Jongeren van de wijk en leerlingen van een buurtschool 
gaan samen met danscoaches van Passerelle aan de 
slag en creëren in twee dagen tijd een verbazende,  
verbluffende voorstelling.

Dansproject i.k.v. Uitwijken Brugge - Yentl de Werdt, 
Darline Deprez en Morgane Van Weyenbergh
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