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CHOREOGRAAF

Valentina is net op weg naar een eerste kennismaking 
met de groep meisjes waarmee ze straks in Genk aan 
de slag gaat. Ze heeft nog geen idee hoeveel meisjes er 
zullen opdagen. Ze heeft ook nog geen idee wat hun 
verwachtingen en vragen zijn. Maar ze weet nu al dat 
het geweldig wordt. Want in dit initiatief kan ze twee 
van haar grote passies combineren: het maken van 
danscreaties en het helpen groeien van jonge mensen. 
Tegen zo veel enthousiasme kan zelfs de meest dwarse 
tiener niet op.

Valentina Nigro is in Italië geboren, opgegroeid in Genk 
en woont in Antwerpen, waar ze ook Judith Clijsters 
van Passerelle ontmoette. Ze heeft recent NOI gelan-
ceerd, haar eigen gezelschap. Al geeft ze al dansles 
sinds haar veertiende, vijftiende, en maakte ze ook 
toen al dansproducties. Dans is dus zeker één passie, 
maar groei is dat ook: “Ik vind het fantastisch om jong- 
volwassenen te helpen groeien. Om er mee voor te  
zorgen dat ze hun passie en talenten ontdekken en die 
kunnen ontwikkelen.” 

“Ik vind het fijn om al mijn kennis en kunnen in dit  
initiatief te kunnen stoppen. Meestal als ik een creatie 
maak, organiseer ik een auditie om de dansers te leren 
kennen en ga ik op zoek naar wat ik wil. Nu is het om-
gekeerd: ik werk met meisjes die ik niet ken en vertrek 
van wat zij willen. Ik ben heel benieuwd naar wat er bij 
hen leeft. Het is de bedoeling om tot een dansproductie 
te komen, maar ik laat dit van de groep afhangen. Het 
belangrijkste is om via dialoog, beweging en dans iets 
in gang te zetten. Vertrouwen bouwen en bij die jonge 
meisjes hun kracht als vrouw naar boven helpen halen.”

NAAR EEN COMMUNITY
VOOR HEDENDAAGSE DANS IN GENK

platform voor jonge dans

Geen workshop op school of een ‘verplichte’ voorstelling, maar jongeren die week na 
week in hun vrije tijd samenkomen rond hedendaagse dans. Het kan. Passerelle heeft in 
Roubaix en Kortrijk al zo’n experimenten opgezet. Jongeren uit kwetsbare contexten leren 
er via hedendaagse dans hun talenten ontdekken, bouwen vertrouwen op in elkaar en in 
zichzelf, en creëren samen een indrukwekkende voorstelling. 

Wat nog indrukwekkender is: hele families leven mee. Hedendaagse dans wordt zo een 
echte hefboom voor de jongeren en hun omgeving. Ook in Genk begint Passerelle aan 
zo’n project te bouwen, samen met de Stad en het Nike Community Impact Fund. Vanaf 
2021 krijgt Passerelle middelen van Vlaanderen om deze experimenten in Genk en Kortrijk 
in duurzame trajecten om te zetten. 
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“Vanaf eind oktober krijgen we een zaaltje in het jeugdhuis 
waar jongeren regelmatig onder begeleiding kunnen 
repeteren en creëren. Stad Genk zet hier volledig haar 
schouders onder, wat ik super vind. Zo zet de jeugd-
dienst de Chillamba’s in. Dit zijn jongerenambassa-
deurs die letterlijk de straat op gaan om jongeren te 
betrekken. Daardoor hebben wij veel voelsprieten, 
ook bij jongeren die we anders moeilijker bereiken.”

“Met Valentina Nigro hebben we ook een fantastische  
figuur om dit te trekken: choreografe, Italiaanse van 
afkomst, in Genk opgegroeid, warm, hartelijk en ge-
passioneerd. We weten dat je zo’n community niet  
zomaar uit de grond stampt. Dat vraagt tijd en geduld. 
Maar met onze ervaring, de entourage van de Stad 
Genk en een trekker als Valentina zie ik daar heel veel 
slaagkansen in.”

“Nu is het omgekeerd: 
  ik werk met meisjes die ik niet ken 
  en vertrek van wat zij willen.”


