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Doorlopend
Meet & greet Passerello’s
Passerelle in beeld: Jaaroverzicht Passerelle, Lezen is 
een Feest, Physical Podcasts, 
Moteur Synchrone, Re’Onna, 
Schoolproject in de kijker: BuSo De Wissel.

14:00 - 16:30
Workshop Hedendaagse Dans op locatie  
Coach: Yentl De Werdt 

19:00   
Moteur Synchrone (doorlopend)

19:30 - 20:00  
Blind Spot 

20:15 - 21:00  
Re’Onna + nagesprek  

21:00 - 21:30  
Alstublieft! 

Passerelle is een Vlaams structureel erkende cultuureducatieve 
organisatie met Buda-eiland (Kortrijk) en C-mine (Genk) als 
uitvalsbasissen. Passerelle vzw is een platform voor jonge dans. 
We bieden danseducatie als hefboom om jongeren kansen 
te geven. Passerelle streeft steeds naar optimale artistieke 
en persoonlijke beleving. Zo willen we met onze werking een 
duurzame impact hebben op de deelnemer, zijn omgeving en 
de gemeenschap. Door onze initiatieven werken kinderen en 
jongeren aan hun artistieke en generieke skills en staan ze op 
die manier sterker in hun schoenen.  

We danken onze partner C-mine voor de zeer 
gewaardeerde ondersteuning. Neem een kijkje op 
C-mine.be voor het volledige dansaanbod. 

programma Blind Spot 

Manon Avermaete orchestreert met Blind Spot 
knetterende harmonie, chaos en humor. Manon 
studeerde in 2007 af aan de Theaterschool Amsterdam 
opleiding moderne theaterdans. Samen met Paulien 
Truijen richt ze haar eigen dansgezelschap Cie. Woest 
op. Manon zoekt steeds naar een nieuwe relatie met 
haar publiek. Wat haar taal typeert, is het mengen van 
verschillende kunstvormen en het zoeken naar humor in 
haar eigen bewegingstaal.

concept:   Manon Avermaete en Paulien Truijen 
choreografie:  Manon Avermaete i.s.m. dansers 
performers:  Jade Gijsen, Femke Legein,    
  Dunja Lycops, Britt Loyen en Izja Rutten 
muziek en zang:  Izja Rutten 
licht en geluid:  Raf Wouters 
repetitor en decor:  Paulien Truijen 
realisatie:  Passerelle vzw i.s.m. C-Mine Genk  

Alstublieft! 

Alstublieft! is een eclatant drieluik van getuigenissen op 
de overweldigende muziek van Rameau. en een creatie 
van Bérengère Bodin. Bérengère Bodin toonde van jongs 
af aan al een sterk sociaal engagement. Als tiener wou ze 
straathoekwerker worden. Ze zette zich ook een tijdlang 
in voor ‘Les restos du coeur’, de Franse tegenhanger 
van Poverello. Pas toen ze vijftien werd, ging ze dansen. 
Ondertussen maakt ze deel uit van les ballets C de La B 
van choreograaf Alain Platel. Ze schitterde onder meer 
in de voorstellingen C(H)OEURS, tauberbach en nicht 
schlafen.  

concept en concept: Bérengère Bodin
dans en creatie:  Nora Coussement, Sarah Huppermans,
 Julie Vanhuysse  
artistieke assistentie:  Lenneke Rasschaert, Steven Prengels  
lichtontwerp:  Nicolas Marie    

PASSERELLO’s
Dunja Lycops, Britt Loyen, Flore Schroyen, Nora Coussement, Viktor Skatchkoff    

De Passerello’s zijn een kerngroepje van 
vijf enthousiaste meiden die een jonge en 
krachtige dimensie voor Passerelle vormen. 
Ieder van hen heeft een warm hart voor dans 
en ervaring met de werking van Passerelle. 

Deze jongeren geven feedback op lopende 
projecten en worden betrokken achter de 
schermen. Ieder van hen heeft haar eigen 
talenten en interesses die ze combineert met 
hun ambassadeurschap.
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Buso De Wissel 

Van februari 2019 tot mei 2019 werkte choreografe Sarah 
Leenders met leerlingen van BuSO De Wissel in Genk.  
Tom Vienne, leerkracht muzische vorming, ging met zijn 
leerlingen voor een nieuwe uitdaging: samen dansen, 
bewegen en fysiek uiting geven aan ritme en muziek. Een 
mooie videoreportage van het traject werd getoond op 
het 50-jarig bestaan van de school. Een project mogelijk 
gemaakt door Cultuurkuur.

coach:  Sarah Leenders 
film:  Fjodor Schafranski

Workshops

Workshop Yentl DE WERDT
14u00 - 16u30
Ben jij 14+ en heb je al wat danservaring? Kom dan op 
zondag 26 september tussen 14u-16u30 naar C-mine om 
samen met choreografe Yentl De Werdt te creëren. Aan de 
hand van duidelijke tips en opdrachten verover je dansend 
een locatie. Fun, veel beweging en spannende momenten 
verzekerd! 
Inschrijven kan via:
www.c-mine.be/evenement/dansworkshop.

Workshop Re’onna 
met Amin SRASRA

14u00 - 16u30
Interesse in onze wekelijkse werking voor meiden uit 
Genk? Kom kennis maken met Re’Onna! Aan de hand van 
dans en beweging creëert coach Amin samen met jullie 
een veilige cocon waar er ruimte is om te ontdekken en 
vertrouwen op te bouwen. Bring a friend en neem deel aan 
de kennismakingsworkshop op 26 september van 14u00 
tot 16u30. Krijg je de smaak te pakken, dan verwelkomen 
we je graag volgend schooljaar op onze wekelijkse sessies 
om mee te werken naar een eigen dansvoorstelling in 2022.

Zelf proberen? 
Scan de QR-code!

Neem een kijkje 
op onze site!

Op 26 september 
bezet Passerelle C-mine in Genk! 

Verwacht je aan een dag vol dans, expressie en 
performance. Ontdek onze diverse jongerenwer-
king van dichtbij en laat je inspireren door dans-
films en verschillende dansvoorstellingen.  
Maak kennis met onze Passerello’s en geniet van 
de resultaten van een aantal recente projecten,  
zowel uit de vrije tijd als uit het onderwijs.  
Gemaakt door jongeren onder leiding van  
professionele choreografen. 

FILMS 

Moteur Synchrone 
Deze dansfilm is ontstaan uit een samenwerking tussen 
zeven Limburgse cultuurcentra met Danspunt, fABULEUS 
en Passerelle. De film ging in première op 24 april 2021, 
Dag van de Dans op PODIUM 19. Met 22 jonge dansers 
konden de makers alvast op een pak energie rekenen. 
Voeg daar de fascinerende locatie van CC Muze op de 
oude mijnsite aan toe en je krijgt een heel bijzondere 
dansfilm.

coaching en film:  Stanislav Dobák en Jamie Lee  

RE’ONNA
Zeven meiden leren via hedendaagse dans hun talenten 
ontdekken onder leiding van Valentina Nigro. Ze 
vertrouwen op elkaar en op zichzelf en creëren samen 
een indrukwekkende film. Maandenlang, online en 
offline, kwamen deze Genkse meisjes in hun vrije tijd 
samen om te werken aan choreo’s en performances. 
Vanzelfsprekend was het niet. Deze dansfilm is het 
resultaat van hun harde werk en ontwikkelingen.

deelnemers:  Aleyna, Alysia, Gonul, Gioryana, Giorgia,  
 Lara en Silan
coaches: Valentina Nigro en Giorgia Cirafici 
film:  Diren Agbaba

 

lezen is een feeST
Negen jongeren kregen de kans om hun favoriete 
jeugdboekfragment samen met een choreograaf om te 
zetten in een korte dansfilm. Een project van Passerelle 
en CANON Cultuurcel. 

deelnemers:  Kobe, Julie, Jozef, Oona, Margot, Billie,   
 Elisabeth en Charlie & Colette 
coaches:  Yentl de Werdt, Darline Deprez, Janka De Waele,  
 Benjamin Muller, Leen Dewilde, Zoë Demoustier    

PHYSICAL PODCAST 

In Physical Podcast ging Judith Clijsters aan de slag met 
zeven creatieve danseressen. Via Zoom en Whatsapp 
zetten ze elkaar aan om te bewegen en te schrijven 
om zo een speelse en meeslepende ervaring in elkaar 
te steken. Physical Podcast neemt je mee op avontuur. 
Je wordt uitgedaagd door een stem die je wandeling 
verrassend en spannend maakt. Absoluut uit te 
proberen, alleen of in groep! 

coach:  Judith Clijsters      
tekst:  Jana Vos en Eline Denolf   
dans:  Zoë Demoustier, Joke Swennen, Jana Vos, 
 Nora Coussement, Marie Buysschaert
coaches:  Valentina Nigro en Giorgia Cirafici 
stem:  Eline Denolf
film:  Roosje Horckmans
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