I N S C H R I F T XS
JONGERENPROJECT
ISM. PASSERELLE (KORTRIJK), CC BRUGGE, PERPLEX VZW & CC DE SPIL (ROESELARE)

In het najaar van 2020 begint Alexander Vantournhout aan de creatie van de nieuwe voorstelling
Inschrift. Dit project met 6 danseressen op de scène gaat in première in oktober 2021.
Onder de vleugels van deze creatie nodigen we twee danseressen van Inschrift uit om samen
met 12 jongeren op COVID-19-veilige manier aan de slag te gaan met de inspiraties van
Inschrift. Het resultaat wordt uiteindelijk getoond op Dag van de Dans (24 april 2021) in de Wood
Cube in Roeselare en in Kortrijk op 25 april 2021.
Bewegingen komen en gaan, ze verdwijnen op het moment dat ze verschijnen, zonder sporen
achter te laten. Er zijn alleen de sporen in het geheugen van de kijker. Inschrift onderzoekt de
sporen-loos-heid van dans en hoe we de bewegingen misschien toch kunnen vereeuwigen, voor
even. We gaan niet op zoek hoe we de dans letterlijk kunnen afspiegelen maar spelen met onze
eigen verbeelding. Wie weet ontdek jij wel, samen met de dansers van Inschrift, een stukje dans
dat zijn weg zal vinden naar de voorstelling van Alexander Vantournhout?
Zin om je onder te dompelen in het unieke universum van de danstaal van Alexander
Vantournhout en om samen met een twaalftal jongeren een voorstelling te maken onder
begeleiding van professionele dansers?

Wil je meedoen?
Stuur een mailtje naar aida@notstanding.com voor 25 januari 2021, met daarin vermeld:

-

naam, adres en eigen telefoonnummer (als je er eentje hebt)
naam, e-mailadres en telefoonnummer van één van je ouders
leeftijd (minimumleeftijd is 12 jaar)
jouw ervaringen met dans

Omdat we maximum 12 deelnemers kunnen toelaten, zullen we tegen eind januari beslissen of we
een auditie moeten organiseren. Hoe deze auditie eruit zal zien, laten we dan nog weten.
Repetitiedata
6-13-20 maart (telkens een drietal uur op zaterdag) in Roeselare, Brugge en Kortrijk
6-7-8 april (volle dagen) in de Wood Cube in Roeselare

Schrijf je dan vliegensvlug in voor dit unieke dansproject!

Toonmomenten
In de Wood Cube, onze studio in Roeselare, plannen we een showing op Dag van de Dans (24
april). Op zondag 25 april trekken we met z’n allen naar Kortrijk (Passerelle) voor een toonmoment
in Budascoop. Nadien volgt er nog een show in Brugge, datum tbc.

Meer info over Alexander Vantournhout / not standing op https://notstanding.com/.

Nog vragen?
Aïda Gabriëls / aida@notstanding.com

Alexander Vantournhout is afkomstig uit
Roeselare en is stilaan de wereld aan het veroveren
met zijn unieke voorstellingen die het midden
houden tussen hedendaagse dans en circus. Hij
combineerde een hogeschoolopleiding circus met
een opleiding aan PARTS, de Brusselse dansschool
van Anne-Teresa De Keersmaeker. Met zijn
compagnie not standing toert Alexander doorheen
heel Europa maar op geregelde tijdstippen is hij ook
te vinden in zijn eigen repetitiestudio Wood Cube in
Roeselare.

Emmi Väisänen is een Finse danseres
die de voorbije jaren nauw samenwerkte
met Alexander als danseres en
choreografisch assistent. Zij studeerde
hedendaagse dans in Salzburg en reist
met voorstellingen van verschillende
gezelschappen doorheen Europa. Bij
Alexander Vantournhout / not standing is
ze ondermeer te zien in Screws,
Snakearms en Inschrift. Ze gaf al
geregeld les aan kinderen en jongeren.

Philomène Authelet is een interdisciplinaire
bewegingskunstenares afkomstig uit Luxemburg
en woonachtig te België. Zij verdiepte zich de
voorbije jaren in circus, atletiek, martial arts,
hedendaagse dans, yoga en tai-chi. Zij vervoegde
not standing in 2020, maakt deel uit van de
Inschrift-cast en assisteert Alexander bij
workshops.

