Judith Clijsters (°1986) studeert af aan the Northern
School of Contemporary Dance (Leeds, UK) en gaat
daarna onder meer op tournee met Phoenix Dance
Theatre (UK). Ze maakt ook autonoom werk als choreograaf bij C-TAKT, Makershuis Tilburg en DansBrabant.
Voor Passerelle maakt ze in 2016 Holding Space. Momenteel toert ze met de creaties Deep Sound Experience en Bored to Death (i.s.m. componist Dyane Donck).

I still remain draait helemaal rond de idee dat elke mens
zijn eigen ritme heeft. Maar hoe zorg je ervoor dat je in
de vaak opdringerige ritmes rondom jou je eigen ritme
kan vinden en vasthouden? En hoe vind je als groep samen een puls zonder dat je jouw ritme weer kwijtspeelt?
Choreograaf Judith Clijsters en componist Patrick Housen
gaan nu eens lichtvoetig, dan weer zacht mijmerend of
energiek op zoek naar het ritme in de polyritmiek.
Met I still remain pikt Judith Clijsters terug in op het
thema dat ze onderzocht in haar vorige creatie, Bored
to Death (2017). Alleen vertrekt ze nu waar Bored to
Death eindigde: “Bored to Death vertrok vanuit een
burn-out: wat gebeurt er als je jezelf verliest in alle opgelegde ritmes rondom jou en je lichaam plots zegt ‘genoeg!’? Wat doe je als je lichaam niet meer mee wil en
elke beweging weigert? Dan is het van nul af aan beginnen, jezelf terug opbouwen en stap voor stap je ritme
heruitvinden.”
“Maar als je uit dat dal kan klauteren en je zit terug
goed in je vel, wat dan? Hoe zorg je ervoor dat het niet
opnieuw gebeurt? Hoe hou je je eigen ritme vast? Daar
begint I still remain. Samen met de dansers kijken we
hoe je jezelf kan blijven, ook en vooral in een groep. In
groep bewegen is fun, mensen vinden plezier in samen
zijn en een groep krijgt al snel een eigen dynamiek.
Maar als iedereen zich naar het ritme van de groep begint te plooien, dan wordt het al even snel mechanisch
en voorspelbaar.”
“I still remain gaat dus over de zoektocht naar je eigen
ritme binnen het ritme van een groep. Die zoektocht
begint met vijf dansers op scène, vier vrouwen en één
man. Vijf verschillende personages, elk met een eigen
karakter, een beetje vreemd, met een hoek af. Je brengt
die vijf ‘quirky’ persoonlijkheden samen en je laat ze
elkaar ontdekken, in hun eigen tempo. Stilaan vinden
ze elkaar en vinden ze vooral de onvervalste vreugde
van het samen dansen. De ritmes lopen speels dooreen
en bijna zonder dat je het merkt, krijg je de meeslepende beat van een groep.”
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“Er was een soort
hilarische magie
in de groep.”
“Om overeind te blijven in zo’n meeslepende beat,
moet je jezelf en je eigen ritme goed kennen. Een groep
kan een heel positief effect hebben. Het plezier dat je
vindt in het samen zijn en in het samen bewegen, kan
een echte uitlaatklep zijn. Maar de interactie moet wel
helder zijn. Je hebt het ritme van de groep, maar ook
de ritmes van de personages. Hoe sterker die zijn, hoe
beter de polyritmiek werkt.”
“De muziek is in deze creatie een echte driver. Ik werk
daarvoor samen met componist Patrick Housen. Hij bepaalt mee de voorstelling. Ook de dansers hebben de
voorstelling mee gecreëerd. Spontaneïteit is een must
voor het thema van I still remain. Er is elke voorstelling
opnieuw heel veel vrijheid voor de performers om telkens opnieuw te zoeken hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ik bied hen een ruim en stevig kader, het is aan

hen om daarbinnen genoeg plaats te geven aan zichzelf, maar ook aan de groep.”
“Zo’n aanpak lukt alleen als je elkaar vertrouwt en durft
te experimenteren. Ik heb van bij de start geprobeerd
om lichtheid en humor in de repetities in te brengen. Ik
wilde een speels samenspel op scène krijgen en dan
heb je ook een speelse sfeer in de groep nodig. Dat is
zonder meer gelukt. We hebben echt lol gehad tijdens
de repetities. Iedereen was van de partij, er was niemand die wat achterwege bleef. Er was een soort hilarische magie in de groep, een warmte en een veiligheid, waardoor je zotte dingen durft te proberen.”
“Zo waren de vijf typetjes die we op scène wilden neerzetten, heel snel gecreëerd. Iedereen schoof iets van
zichzelf, een heel eigen karaktertrekje, naar voren. Dat
zijn we dan gaan uitvergroten tot je vijf heerlijk maffe
maar herkenbare personages op scène hebt. Naast muziek speelt ook het theatrale in deze voorstelling een
rol. In mijn vorige creatie voor Passerelle, Holding
Space, draaide het meer om het fysieke, het lichaam.
Nu gaat het om de relatie tussen de personages en zet
ik veel meer in op dramatische expressie.”

platform voor jonge dans

“Ik wil met deze voorstelling vooral onze menselijke
grote en kleine kantjes laten zien, spelen met de keuzes
en afwegingen die we sociaal telkens weer maken, en
de herkenbaarheid daarvan gebruiken. Maar ook hoe
we dit communiceren met het publiek, hoe we de sfeer
op het podium tot bij het publiek krijgen. Bij Passerelle
krijg je de luxe om na te denken en om te experimenteren. I still remain is weer een stap vooruit in mijn eigen
creatief proces. Maar nu wil ik eerst een eerder melige
voorstelling neerzetten. ‘Melig’ niet in de Vlaamse betekenis van klef of flauw, maar in de Nederlandse betekenis van ‘vrolijk’. Ik wil dat mijn dansers plezier hebben op het podium en dat dat plezier ook aanstekelijk
werkt op het publiek.”
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Benjamin Muller is zelf choreograaf
maar danst nu mee in I still remain
van Judith Clijsters. Hij was benieuwd naar haar manier van werken. Ondertussen weet hij dat die
bedrieglijk speels is. “We hebben
meer dan eens de slappe lach gehad,
maar dat bleek ook heel waardevol.
Het was niet zomaar een spelletje.
Judith wist ons heel snel in haar
ideeën mee te nemen en een heel
bijzondere dynamiek tussen ons vijven te creëren.”
Het is toch even switchen, van de rol
van choreograaf naar die van danser:
“Je moet inderdaad in een andere rol
gaan staan, maar het is ook leerrijk
om te zien hoe een andere choreograaf het aanpakt. Het was trouwens
een verademing om eens niet de

leiding te moeten nemen. Ik ben zelf
leerkracht dans in het Atlas College in
Genk waar we sinds dit schooljaar
met een danshumaniora zijn gestart.
Dat vergt behoorlijk veel energie en
het is dan fijn om in je vrije tijd gewoon zelf te kunnen dansen.”
Dat ‘gewoon’ blijkt dan toch niet zo
gewoon te zijn, want ondanks de losse, ontspannen sfeer verwacht Judith
Clijsters wel dat haar dansers mee
creëren: “Ze geeft ons inderdaad opdrachten. Wij gebruiken die als input
om te improviseren en we bouwen
dan telkens verder op de ideeën die
uit de improvisatie naar boven komen. Het is werken en tegelijk heel
ontspannend. De vijf dansers kenden
elkaar niet, maar we zijn ondertussen
een leuk clubje geworden.

Het is vaak giechelen, maar die gemoedelijke sfeer maakt dat je durft
experimenteren. Het klikt, we vertrouwen elkaar en dat geeft een heel
speciale dynamiek.”

“Het is leerrijk
om te zien hoe
een andere
choreograaf
het aanpakt.”
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