
“Jongeren
moeten hun 

durf,    
 energie 

en vooral
  levensvreugde 

vinden.”

AU SUIVANT
Bérengère Bodin

Parallel met Stanislav Dobák en Jamie Lee 
werkt Bérengère Bodin in Brugge met 19 
jonge dansers aan Au Suivant. De plannen 
voor een kortfilm lagen al voor COVID-19 
op tafel, maar de crisis heeft het thema nog 
scherper gesteld: het opvangen van de stem, 
de dromen, de verwachtingen van de jongeren. 
Zodat ze hun durf, energie en vooral levens-
vreugde vinden. “Lichtheid”, dat hebben 
we nodig, “tegen de angst in”, benadrukt 
Bérengère.

Uitgangspunt is een verteller in het jaar 2100 die 80 
jaar geleden (nu dus) schrik had om aan een auditie 
mee te doen. Hij nodigt de jongeren uit die toen wél 
in de auditie stapten. Hij wil van hen horen of hij in het 
leven iets heeft gemist door toen af te haken. Meteen 
komen de grote vragen naar boven: Wat is succes? Is 
er zoiets als mislukken? Waarom gaat de ene makkelijk 
een uitdaging aan en de ander niet?

Werken met een grote groep jongeren die ze niet zelf 
heeft gekozen, maakt deze kortfilm voor Bérengère net 
even anders dan bijvoorbeeld haar creatie Alstublieft! 
Maar de zorg en tijd voor het proces, het betrekken van 
artistieke partners om mee te sparren, het zoeken naar 
manieren zodat de jongeren zich durven openstellen: 
die elementen vind je helemaal in Au Suivant terug. Een 
rasechte Bodin- én Passerelle-creatie dus. 
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