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Dank aan de overheden die Passerelle 
een warm hart toedragen en ons structureel steunen. 
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EEN LEVENDIG NETWERK
Mensen inspireren mensen, ideeën vertalen zich in projecten, projecten veranderen in hechte 
partnerschappen, dansers worden makers, jongeren groeien door tot professionals. 
Dit magazine laat zien hoe Passerelle mensen bij elkaar weet te brengen en samenwerkingen laat 
groeien. Iedereen die in dit magazine in beeld komt is op de een of andere manier bij Passerelle
gestart of er gepasseerd, én teruggekeerd.

JIENTSE PATTYN 
Danser 
· Terrains 
· Contre-jour XS 
· Through the Grapevine XS 

KRISTINA ALLEYNE 
Choreograaf 
Singled Out ·  

Akram Khan Company ·  
Alleyne Dance ·  

Ultima Vez ·
 

ASTRID PALLEN 
Jeugdwerk 
· Stad Genk 

· Re’Onna 
 

FLORE SCHROYEN 
Passerello 
· fABULEUS 
· Danspunt 
· Dansfilm Moteur Synchrone 
 

ALEXANDER VANTOURNHOUT 
Danser & choreograaf 
· We transfer  
· not standing 
· Through the Grapevine XS 
· Contre-jour XS  

EMMI VÄISÄNEN 
Danser & choreograaf 
· Terrains 
· Through the Grapevine XS 
· Studio A’tack 
· not standing 

FEMKE LEGEIN
Danser
· Terrains
· Blind Spot
· I Still Remain

ANDREA KOVACEVIC 
Theatermaker 
· Project x  

  

ZOË DEMOUSTIER 
Choreograaf 
· Ultima Vez
· fABULEUS
· Geroezemoes 
· Lezen is een feest! 

AMIN SRASRA 
Danscoach 

Project x ·  
 
 

ANNELEEN NICKMANS 
Danser & maker 
· Purple Phase 
· Studio A’tack 
· Emmi Väisänen  
· Code Dans 
 

KAROLIEN WAUTERS 
Danser & maker 

Purple Phase · 
Studio A’tack · 

Singled Out · 
Emmi Väisänen · 

Code Dans ·

 



PASSERELLE KRANT 2022 / 5

Creatief dansatelier 
voor 7 tot 14-jarigen in Kortrijk 

48 jongeren namen één week lang de Budatoren in Kortrijk 
in. In vier groepen verkenden ze dansant het thema  
Onderstroom. Lot Jansen, Kim Cras, Darline Deprez,  
Laura Vanhulle en Oliver Russel begeleidden hen in hun 
verkenningstocht. Op het einde van de week toonden  
ze hun creatieve interpretaties van Onderstroom  
in de Budascoop. 

P R O J E C T  O N D E R S T R O O M 
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PROJECT X
Je zou denken dat de routine begint te spelen, nu project x al aan de derde 
editie toe is, maar neen. Voor coach Amin Srasra is het elk jaar weer af-
wachten welke richting het zal uitgaan. Wordt het een performance, 
schrijfsels, multimedia of iets helemaal anders? Geen idee. Eén ding staat 
wél vast: het wordt weer een leuke, heavy, pakkende, en vooral deugd-
doende rit. 
 
Project x geeft jongeren een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun crea-
tiviteit kunnen aanboren. Ze verzamelen elke maandagavond in Kortrijk 
om samen een voorstelling te maken. Géén dansles dus waar je arriveert, 
opwarmt, en danspassen instudeert. Project x komt van de jongeren zélf. 
Dat vraagt best een groot engagement, maar dat houdt hen duidelijk niet 
tegen. 

AMIN SRASRA 
COACH 

“Andrea Kovacevic is theatermaker terwijl ik zelf thuis ben in 
dans. Vanuit die twee achtergronden laten we de jongeren 
ontdekken wat het inhoudt om een voorstelling te maken. Want 
dat gaat veel verder dan op een podium staan en je ding doen. 
Je moet ook inzetten op scenografie, belichting, enz. We geven 
de jongeren hierover zoveel mogelijk input, waarmee zij dan 
aan de slag gaan.” 
 
“Het is telkens weer zalig om te zien hoe ze samenwerken. Ze 
komen uit heel verschillende achtergronden, soms schrijnende 
situaties ook, maar ze aanvaarden elkaar. Iedereen is zoals hij is, 
punt. Project x is een beetje als een mini-familie.”  
 
“Die paar uren per week bij ons weten ze ook: ‘the floor is ours’, 
letterlijk, en ze grijpen die kans. Ik hoop dat ze binnen x aantal 
jaar beseffen hoe chic het is, wat ze hier presteren. En dat wat ze 
hier allemaal oppikken hen helpt om keuzes te maken voor hun 
toekomst.”  

“Project x 
  is een beetje 
  als een mini-familie”
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RE’ONNA 
ASTRID PALLEN, STAD GENK 

Geen project x in Genk, maar wel: Re’Onna! De naam 
combineert het Italiaanse ‘re’ of koning met ‘donna’ of 
vrouw, en doet al meteen vermoeden dat we hier met 
een groep sterke meisjes te maken hebben. Astrid  
Pallen, jeugdconsulent welzijn bij de Stad Genk, is er 
één van.  

Astrid ondersteunt diverse projecten voor kinderen en jon-
geren, van de Sprookjestocht tot de Technologiebende. 
Maar Re’Onna is toch iets speciaals: “Het creatieve aanbod 
voor +14-jarigen is al niet zo dik gezaaid en meisjes vinden 
niet altijd de weg ernaartoe. Met Re’Onna wilden we dat 
veranderen. Niét door meer aanbod te creëren, maar door 
een veilige, artistieke plek te bieden waarin meisjes jaar na 
jaar kunnen groeien.” 
  
Geen makkelijke opdracht, maar er steekt gelukkig een 
sterk team achter: “Choreografe Valentina Nigro en haar 
rechterhand, Milena Tocci, begeleiden de meisjes. Passerel-
le helpt alles opzetten en vanuit Stad Genk gaan we letter-
lijk mee op straat om Re’Onna te promoten. Het mooie is 
dat we nooit vergeten voor wie we het doen: we vertrek-
ken altijd vanuit wat de meisjes willen.” Dat maakt dat ze 
blijven komen, óók doorheen coronatijden. 
  
“Dat vind ik nog altijd enorm straf: je tekent in voor iets met 
dans en dan zit je ineens een half jaar achter een scherm. 
En toch heeft bijna niemand afgehaakt.” Twee edities later 
zijn er meisjes vertrokken en nieuwe bijgekomen, omdat 
‘life’ nu eenmaal ‘happens’. Maar de missie om een veilige 
plek te creëren is 100% geslaagd: “De voorstelling die ze 
maken is de kers op de taart, maar hoe de meisjes elkaar 
steunen en groeien onderweg, dat is pas fantastisch. Dank-
zij dans leren ze dat ze niet moeten onderdoen voor een 
ander en best mogen opkomen voor zichzelf.” 

RE’ONNA 
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“Het mooie is dat we nooit vergeten 
  voor wie we het doen: we vertrekken 
  altijd vanuit wat de meisjes willen.”
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Kristina Alleyne richtte samen met haar tweelingzus 
Sadé in 2014 Alleyne Dance (AD) op, een Brits  
gezelschap met internationaal bereik dat inzet op  
performance, participatie en ontwikkeling.  
Voordien danste Kristina bij gezelschappen als Akram 
Khan Company, Ultima Vez, Retina, Arthur Pita en 
Tavaziva. Ze werkte ook als bewegingsregisseur/mede-
werker/repetitor voor Marvel Studios, Disney, Purple 
Theatre en Linden Dance Company. Najaar 2022  
presenteert AD hun nieuwste creatie, Far From Home. 
Daarnaast werkt AD momenteel aan opdrachten voor 
de beroemde Martha Graham Company (USA), 
Phoenix Dance Company (UK) en London Borough of 
Culture 2022. 

Kristina Alleyne studeerde samen met Judith Clijsters van 
Passerelle aan de Northern School of Contemporary 
Dance in Leeds. Het klikte, en over de jaren heen kwa-
men ze elkaar regelmatig opnieuw tegen. Alleen lukte 
het om de een of andere praktische reden nooit om  
samen iets te doen. Tot nu. Kristina werkte de voorbije 
maanden met jongeren van Passerelle aan de creatie 
Singled Out. En zowel uit het resultaat als het proces 
blijkt overduidelijk dat de klik er nog altijd is. 

Geen wonder eigenlijk, als je Kristina hoort vertellen 
over de Alleyne Dance compagnie die ze samen met 
haar tweelingzus trekt. Het zou zowat de missie van  
Passerelle kunnen zijn, maar dan voor alle leeftijden: 
“We houden er absoluut van om te performen, maar we 
vinden het al even belangrijk om samen met anderen 
ervaringen en herinneringen te creëren. Jonge mensen, 
oudere mensen, van wat voor achtergrond dan ook:  
iedereen die hier wil zijn, die zoiets heeft van ‘let’s do 
this’, is welkom.” 
 
Die ‘let’s do this’-mentaliteit is er alvast bij de negen 
dansers van Singled Out. Kristina koos daarnaast bij de 
audities bewust voor een mix van ervaring: “Ik wou een 
intergenerationele groep dansers: jonge mensen die nog 
niet zoveel ervaring hebben, maar evengoed ervaren 
dansers die op zoek zijn naar nieuwe benaderingen en 
hun kennis willen ‘ontleren’. Die mix is belangrijk voor 
het creatieproces, waar het uiteindelijk evenveel draait 
om van elkaar leren als om creëren. Het is heel mooi om 
te zien hoe de meer ervaren dansers met de jongere 
communiceren en hoe een soort vibe van samenwerking 
groeit.” 
 

Voor de eigen creaties vertrekt Alleyne Dance compag-
nie graag van waargebeurde verhalen omdat dat de 
voorstelling extra ‘levend’ en beklijvend maakt. Hoewel 
Singled Out deze keer niet van een concrete gebeurtenis 
vertrekt, blijft het evengoed aan de ribben plakken: “Elke 
danser ging op zoek naar een moment waarop ze zich-
zelf ‘singled out’ voelden. Zo’n moment waarin je samen 
bent met anderen maar je toch een buitenstaander 
voelt. Heel individuele ervaringen maar toch herken-
baar, want we hebben allemaal wel al eens zo’n situatie 
meegemaakt.” 
 
Het al intense creatieproces kreeg nog een extra span-
nend tintje dankzij de zwangerschap van Kristina: “Toen 

ik vertelde dat ik zwanger was, heb ik niets on hold moe-
ten zetten. Passerelle is meteen samen met mij op zoek 
gegaan naar manieren om het toch te doen werken. Zo 
was Judith mijn ‘schaduw’ en volgde ze de repetities 
mee op. Ook Georgia, assistent choreografie, wist waar 
ik naartoe wilde en hielp dat mee realiseren. Schitte-
rend, die aanpak van Passerelle. Ik hoop dat dat ook voor 
andere choreografen een signaal kan zijn: je hoeft je  
leven niet stop te zetten voor je werk of omgekeerd.”  
 
Kristina laat zich in ieder geval niet afremmen, integen-
deel: in hetzelfde weekend gaat naast Singled Out ook 
de nieuwste productie van Alleyne Dance, Far From 
Home, in première. En daarna gaat het onder meer rich-
ting Australië voor een tournee. Work-life houden  
elkaar niet alleen in evenwicht, ze stuwen elkaar vooruit. 

CREDITS

choreografie:  Alleyne Dance o.l.v. Kristina Alleyne  
assistent: Giorgia Gasparetto  

repetitor: Judith Clijsters
muziekontwerp: Sadé Alleyne 

componist: Will Tonna   
dansers: Zinte Coekaerts, Yelena Driesen,  

Eva-Luna Geebelen, Jade Gijsen, Femke Legein,  
Benjamin Muller, Helen Noé, Lia Peters,  

Karolien Wauters  
licht, geluid en techniek: Raf Wouters  

gerealiseerd door Passerelle vzw i.s.m. C-mine Genk  

“Het is heel mooi om  
  te zien hoe de meer 
  ervaren dansers met de 
  jongere communiceren 
  en hoe een soort vibe 
  van samenwerking 
  groeit.”

K R I S T I N A 
A L L E Y N E

S I N G L E D  O U T
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FEMKE LEGEIN & KAROLIEN WAUTERS 
DANSERS 

Verder in dit krantje kan je het verhaal van Karolien Wauters 
als maker lezen, maar in Singled Out is ze één van de negen 
dansers. En dat ‘groepswerk’ vindt ze bijzonder fijn: “We zijn 
als groep echt gegroeid. Van elkaar niet kennen tot samen 
een stuk neerzetten was een unieke ervaring. Ik kijk er 
enorm naar uit om Singled Out straks samen op het podium 
te brengen.”
 
Dansdocent Femke Legein danst al voor de derde keer mee 
in een double bill en ook zij kijkt er terug naar uit: “Elke 
choreograaf heeft een heel eigen manier van werken. Ik 
steek er telkens weer andere dingen van op die ik dan  
samen met mijn leerlingen verder kan verkennen. De com-
binatie met mijn job is niet evident maar de meerwaarde is 
altijd super.”

“We zijn als groep 
  echt gegroeid. 
  Van elkaar niet kennen
  tot samen een stuk 
  neerzetten was 
  een unieke ervaring.”
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XL & XS
 

ALEXANDER VANTOURNHOUT  
ARTISTIEK LEIDER NOT STANDING 

In de creaties van not standing bewegen de dansers 
niet mét hun lichaam maar vanuit hun lichaam. Aan 
de basis ligt anatomisch onderzoek: Hoe beweegt 
een lichaam? Hoe werkt een spier of een gewricht 
precies? We weten al zoveel over het menselijke 
lichaam maar sommige dingen blijven nog relatief 
ongekend, zoals het effect van proporties. Wat 
betekent bijvoorbeeld de ape index – de verhouding 
tussen je lichaamslengte en de spanwijdte van je 
armen – voor de flexibiliteit van je schouders?  
 
Het zijn vragen die Alexander Vantournhout 
fascineren. In zijn creaties zoekt hij dan ook 
voortdurend de grenzen op van wat het menselijke 
lichaam kan. In die zin leunt dansen voor hem nauw 
aan bij sport; het esthetische speelt minder een 
rol dan het functionele. En omdat we allemaal een 
uniek lichaam hebben, kunnen we elk andere dingen 
met ons lichaam. Het is anatomisch gewoonweg 
onmogelijk om allemaal op precies dezelfde manier te 
bewegen.  
 
Toch lijkt dat in de wereld van klassiek ballet vaak 
zo, maar dat heeft eerder met typecasten te maken: 
balletscholen screenen op dansers met lange benen 
en lange armen zodat je homogene bewegingen 
krijgt. Not standing zoekt net de verschillen op en 
trekt dat ook door in het doceren: “Bij ballet krijg je 
standaard de vijf basisposities aangeleerd. Wij werken 
met trial-and-error: we laten de dansers bewegen en 
we geven daarop feedback en reiken suggesties aan. 
Ze krijgen de vrijheid om uit te zoeken wat voor hun 
lichaam het beste werkt.”  
 

Niet alleen heeft elke mens unieke lichamelijke 
kenmerken, het lichaam verandert uiteraard ook 
met  ouder worden. Alexander vindt het daarom fijn 
om principes zoals proporties parallel uit te testen 
met oudere en jongere dansers: “We proberen van 
onze creaties met volwassen dansers telkens een 
versie met jongeren te creëren. Zij doorlopen een 
gelijkaardig creatieproces onder begeleiding van 
iemand van onze crew en onderzoeken dezelfde 
principes. De work-in-progresses worden naast elkaar 
gepresenteerd, zodat we elkaar kunnen inspireren.” 
 
De eerste XS-versie die not standing maakte, was 
Through the Grapevine XS: “Through the Grapevine 
draait rond proporties. Axel Guérin en ik onderzoeken 
in het samen bewegen de sterktes en zwaktes van 
onze lichaamsbouw. Emmi Väisänen deed hetzelfde 
met een groep jonge dansers van Passerelle. Dat 
experiment viel zo goed mee, dat Philomène Authelet 
iets gelijkaardigs deed rond Contre-jour, opnieuw 
samen met Passerelle.” 
 
“Passerelle geeft via de XS-creaties en hun andere 
projecten een professionele danservaring aan 
jongeren. Ze bieden geen gewone danslessen, maar 
laten jongeren zelf ervaren wat een creatieproces 
is. Dat is bijna het moeilijkste wat er is: een creatie 
van a tot z op poten zetten, niet alleen artistiek maar 
ook logistiek, technisch, enz. Het publiek heeft veel te 
weinig kijk op hoe een voorstelling tot stand komt. We 
laten niet genoeg het work-in-progress zien; enkel het 
resultaat telt en niet het proces. Passerelle zet daar 
wél op in en dat zouden we nog veel meer moeten 
doen in Vlaanderen.” 

In 2015 maakte Alexander Vantournhout in opdracht van Passerelle de voorstelling We 
transfer met vijf jonge dansers. In datzelfde jaar maakte hij ook Aneckxander, zijn twee-
de solo die diverse prijzen won en zowat zijn doorbraak betekende. Zeven jaar later is hij 
onder meer associate artist bij VIERNULVIER en bij CENTQUATRE, is zijn gezelschap not 
standing voor het eerst structureel gesubsidieerd, en geven ze zo’n 80 à 100 voorstellingen 
per jaar. Toch maakt hij er een punt van om met jongeren samen te werken en blijven de 
banden met Passerelle aangehaald. 

“We laten niet genoeg het work-in-progress zien;
  enkel het resultaat telt en niet het proces. 
  Passerelle zet daar net wél op in.”

“Zij doorlopen een  
  gelijkaardig creatieproces  
  onder begeleiding van 
  iemand van onze crew en 
  onderzoeken dezelfde 
  principes.”
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Emmi Väisänen (FI/BE, °1989) is een hedendaagse 
danser met uitvalsbasis Brussel. Ze studeerde dans aan 
het Turku Conservatorium in Finland en bij S.E.A.D  
(Salzburg Experimental Academy of Dance) in Oosten-
rijk. In 2015 rondde ze haar studies af. Sindsdien werkte 
ze op regelmatige basis met choreografen zoals Claire 
Croizé & Etienne Guilloteau (ECCE), Julia Schwarzbach, 
Alexander Vantournhout (not standing) en Alexandra 
Waierstall. In 2020 creëerde ze als lid van not standing 
Through the Grapevine XS, voor jongeren tussen 12 en 
16 jaar. Ze geeft ook af en toe lessen hedendaagse dans 
en partnering. 

Dit jaar kreeg ze carte blanche om van nul een eigen cre-
atie te maken. Het resultaat is Terrains, een fascinerende 
verkenning van samen zijn en samen bewegen.

In Terrains zie je zeven vrouwelijke dansers die als één 
collectief bewegen en beslissen. Een beetje zoals een 
zwerm vogels op zoek gaat naar een plaats om te slapen: 
er is niet één leider die beslist en de rest die volgt, neen, 
alles gebeurt gewoon sámen. Soms gaat het snel, soms 
duurt het uren vooraleer ze de juiste plek hebben 
gevonden. 
 
Emmi zoekt samen met de dansers uit hoe dat ‘collectieve’ 
precies tot stand komt. Hoe zijn lichamen met elkaar 
verbonden? Hoe beïnvloedt elk individu de groep en 
omgekeerd? Hoe werkt samenwerken? “Emmi zoomt 
daarbij telkens in op één principe, bijvoorbeeld: lichamen 
stapelen zich op en vallen terug uit elkaar. Dit principe 
rafelt Emmi dan samen met de dansers uit tot ze alle 
mogelijke manieren hebben uitgeprobeerd.  
Meestal staat Emmi als performer op het podium of als 
onderzoeker in de studio. Met Terrains creëert ze 
helemaal haar eigen voorstelling: “Het is fijn om de rol 
van maker te mogen opnemen, om verantwoordelijk te 
zijn voor het tot stand komen van een voorstelling. Ik 
deed het eerder al met Through the Grapevine XS, maar 
daar vertrokken we van een bestaand kader: ik werkte 
met jongeren een eigen versie uit van Through the 
Grapevine, een pas de deux van not standing. We 
vertrokken van dezelfde principes en onderzoek, maar 
gaven er een eigen invulling aan.” 
 
Through the Grapevine XS was haar eerste kennismaking 
met Passerelle. Duidelijk een aangename kennismaking, 
want ze eindigde met een uitnodiging van Passerelle om 
een eigen creatie te maken: “Het team van Passerelle 
ondersteunt me bij het maken van de voorstelling, maar 
ik mag helemaal mijn ding doen. Ik voel dat er vertrouwen 
is, en dat is een heel fijne sfeer om in te werken. Met 
Terrains krijg ik ook de kans om tot op het bot de 
principes te onderzoeken die mij fascineren.”
 
Dat onderzoeken doet ze graag samen met de dansers. 
Net als in Terrains zelf, trekt ze ook bij het maken van de 
voorstelling de lijn van samen bewegen en samenwerken 
door: “Ik breng de principes aan maar we verkennen en 
testen die samen. Zo creëren we beetje per beetje het 
materiaal dat uiteindelijk uitgroeit tot een voorstelling. 
Sommige van de dansers voelen zich al wat comfortabeler 
bij dat zelf creëren dan andere, maar iedereen heeft een 
stem en een plek in de groep. Ze voelen zich goed onder 
elkaar, dat merk je.” 
 
“Dat was ook het belangrijkste criterium bij de auditie: 
de dansers moesten zich op hun gemak voelen, bereid 
zijn om elkaar te dragen, letterlijk. Het zijn uiteindelijk 
zeven sterke vrouwelijke dansers geworden. De meeste 
van hen studeren nog, wat de combinatie met de 
repetities niet altijd makkelijk maakt. Ze hebben er al 
een lange week op zitten en dan moeten ze ook nog 
eens intensief repeteren en creëren. Voor de rest is het 
als werken met professionele dansers: ze hebben 
maturiteit en zijn zich bewust van hoe hun lichaam  

werkt. En stuiten we op een probleem, dan bespreken 
we dat en komen we er samen uit.” 
 
Die samenhang voel en zie je ook in Terrains: het 
resultaat is een knappe weerspiegeling van het creatie-
proces waarbij choreograaf en dansers de voorstelling 
samen doorleven en maken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITS

choreografie: Emmi Väisänen 
artistieke ondersteuning: Alexander Vantournhout 
dansers: Inty Amerlinck, Jientse Pattyn,  
Margaux Cauliez, Maya Mavanga,  
Maximiliane Verlaak, Nora Coussement  
en Viktor Skatchkoff
lichtontwerp: Koen Moerman 
componist van de track Terrains: Clelia Patrono 
gerealiseerd door Passerelle vzw  
 
 

 
 
 
 
 

E M M I 
VÄ I S Ä N E N
T E R R A I N S

“Ik voel dat Passerelle 
  me vertrouwen geeft. 
  Dat is een heel fijne sfeer 
  om in te werken.”
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JIENTSE PATTYN 
DANSER 

Terrains draait rond ‘togetherness’. Figuurlijk, maar 
vooral letterlijk: de dansers zijn op de een of andere 
manier altijd met elkaar verbonden. Fascinerend om 
naar te kijken, maar misschien niet zo evident voor de 
dansers als je elkaar pas voor het eerst ontmoet tijdens 
de audities. “Een beetje eng was het eerst wel”, geeft 
Jientse Pattyn toe, “maar ondertussen vormen we een 
hechte groep.” 

Jientse is 16 en danst al sinds de kleuterklas. Ze stapte 
al twee keer in een dansproject van Passerelle, want 
dat is nog net iets anders dan de wekelijkse dansles: “Ik 
vind het leuk om nieuwe stijlen te ontdekken, andere 
mensen te leren kennen en samen iets te maken.” Ze is 
de op één na jongste danser in Terrains en dat is best 

oké: “De leeftijd op zich speelt niet zo’n rol maar je 
merkt dat de oudere dansers meer ervaring hebben en 
sneller ideeën kunnen aanbrengen. Dat is leuk, want zo 
leer ik niet alleen van Emmi maar ook van hen.” 
 
Tijdens de repetities onderzoeken de dansers op 
aangeven van choreograaf Emmi Väisänen wat 
‘togetherness’ inhoudt: lichamen die samen bewegen 
en verweven. Het is uitproberen, kijken wat werkt en 
niet werkt, en zo stap voor stap de voorstelling 
opbouwen. Tussenin mogen de dansers improviseren, 
of toch bijna: “Het lijkt een beetje op Dokter Knobbel, 
wat we doen. We moeten opletten dat we niet letterlijk 
in de knoop raken wanneer we onze lichamen in elkaar 
haken. Dus ook wanneer we improviseren, leggen we  

de bewegingen toch al een beetje op voorhand vast.” 
 
Improviseren is niet haar favoriete onderdeel: “Ik vind 
dat in het begin altijd wat oncomfortabel, maar hoe 
meer je het doet, hoe beter het gaat.” En het feit dat de 
groep écht een groep is, helpt ook natuurlijk: “De 
repetities zijn soms lastig in combinatie met school, 
maar ik kijk er toch altijd naar uit. Het zijn 
supervriendelijke mensen, we helpen elkaar en je voelt 
je hier echt thuis.” 

“Ik vind het leuk om andere   
  mensen te leren kennen en  
  samen iets te maken.”
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G E R O E Z E M O E S

ZOË DEMOUSTIER
DANSER, MAKER EN COACH

Zoë werkt sowieso als danscoach graag met kinderen, 
maar een project uitwerken samen met een klas en hun 
leerkracht vindt ze extra fijn: “Er gaat een soort energie 
van uit die maakt dat het project meer diepgang krijgt 
en veel langer blijft nazinderen.” Dat was zeker het geval 
met Geroezemoes, waarvoor ze aan de slag mocht met 
het zesde leerjaar van VBS Paridaens, in een container-
klas middenin een park in Leuven.  
  
Doel van het project? Werken rond leesbevordering 
vanuit dans en beweging. Een sprong die misschien 
wat raar lijkt, maar voor Zoë net heel natuurlijk is: “Het 
mooie maar misschien ook het moeilijke aan lezen is dat 
je in een verhaal, een fantasie, moet duiken die je niet 
ziet. Het is niet zoals een film bekijken of een game spe-
len: je moet zelf een soort van film in je hoofd afspelen. 
Dat is niet altijd makkelijk. Via dans en beweging durven 
kinderen makkelijker in die fantasie meegaan.” 
  
Het boek Geroezemoes van Yelena Schmitz, Nina Claes 
en Ruth De Jaeger leent zich alvast uitstekend voor zo’n 
duik in de fantasie. Het boek draait rond het verspreiden 

en de kracht van roddels en geruchten. Heel herkenbaar 
voor de kinderen, want natuurlijk is er al eens geroe-
zemoes in de klas en op de speelplaats. Elke week ging 
Zoë naar de klas om er samen met de kinderen het boek 
te beluisteren, te bespreken, en het vooral te (leren) 
verbeelden. Ze kozen zelf een thema en kantelmoment 
uit het boek, en brainstormden over hoe ze dat konden 
omzetten in beweging.  
  
“Ik vind het belangrijk dat ze zelf keuzes maken, zo 
wordt het project echt van hén. Het was heel tof om te 
zien hoe snel de ideeën kwamen. We zijn er dan samen 
in het groen en de stad op uitgetrokken om die ideeën 
om te zetten in beweging. De kinderen vormden bij-
voorbeeld een grote ‘zwerm’, die tegen en door elkaar 
rent. Of ze rolden in het kletsnatte gras en tuimelden tot 
in de struiken van de buren.” 
  
Een heel avontuur dus, waarbij eerst volop werd ingezet 
op horen, voelen, dansen en de buitenlucht opsnuiven. 
Het echt lézen van de tekst kwam pas op het einde van 
het project aan bod, maar tegen dan kon het leesplezier 
al niet meer stuk. Opdracht geslaagd! 

Lezen is een feest, en al helemaal als het van Zoë Demoustier afhangt. Als kind was ze zelf 
in de ban van boeken. Vandaag geeft ze die passie voor verhalen en verbeelding met veel 
enthousiasme door via haar favoriete medium, dans. Zo maakte ze samen met de afstu-
deerklas van VBS Paridaens uit Leuven een bewerking van het boek Geroezemoes.  
Dat mondde niet alleen uit in een video die in première ging op de CANON Cultuurcel  
Inspiratiedag, maar vooral in uren dans- én leesplezier. 

“Ik vind het belangrijk 
  dat ze zelf keuzes maken, 
  zo wordt het project 
  echt van hén.”

Lezen is een feest!
 
  

Naar aanleiding van de Jeugdboeken-
maand lanceerde Passerelle een oproep 
naar kinderen en jongeren om een frag-
ment uit hun favoriete jeugdboek door 
te sturen. Wie geselecteerd werd, mocht 
samen met een choreograaf het fragment 
omzetten in beweging, met een pakkend 
filmpje als resultaat. Zoë begeleidde Billie 
bij het verbeelden van Balletkonijntjes 
(Swapna Teddy) en Margot bij het neerzet-
ten van de fantastische meneer Vos (Roald 
Dahl). 
  
“Het was heel leuk om samen met een 
choreograaf mijn favoriete kinderboek tot 
leven te wekken. Het filmen was cool en ik 
ben blij dat het resultaat tof is en vooral 
lijkt op wat ik voor ogen had!” (Margot)  
  
“Billie vond het super, zeker het ‘creëren’ 
was leuk en spannend. Met Zoë werken 
was ook top! Door het filmpje heeft ze ook 
een blijvende herinnering, wat mooi mee-
genomen is.”  (mama van Billie)

Bekijk hier de making-of en het resultaat:
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FLORE SCHROYEN 
PASSERELLO 

De Passerello’s zijn de ambassadeurs van Passerelle: 
jong, enthousiast, creatief, een warm hart voor dans, 
vertrouwd met de werking van Passerelle én niet ver-
legen om er feedback over te geven. De vijftienjarige 
Flore Schroyen uit Tessenderlo kan met verve al deze 
vakjes afvinken.  
 
Flore danst al sinds haar kleutertijd. Twee jaar terug 
ging ze auditie doen bij fABULEUS. Ze haalde het toen 
net niet (dit jaar danst ze wél bij fABULEUS), maar ze 
werd er wel uitgenodigd voor het dansfilmproject Mo-
teur Synchrone van Danspunt en Passerelle. Sindsdien 
is ze helemaal fan van Passerelle: “Ik vind het fijn dat 
ze niet-professionele dansers de kans geven om in pro-
jecten te stappen en tot een resultaat te komen dat 
echt keimooi is.” 
 
Dankzij haar enthousiasme werd ze als ambassadeur 
van Passerelle ‘ingelijfd’. Wat haar alleen maar nog  
enthousiaster maakt: “Als Passerello komen we met 
veel andere mensen in contact. We mogen ook nieuwe 
dingen uitproberen, zoals videofilmpjes maken. Soms 
krijgen we opdrachtjes, maar we brengen ook zelf 
ideeën aan. Zo komen we binnenkort met een nieuw 
project over iets wat we als Passerello heel belangrijk 
vinden: hoe kan je een eigen mening hebben en tonen 
in een wereld waar iedereen verwacht wordt om het-
zelfde te doen.” Oppassen dus, de Passerello’s komen 
eraan! 

DE PASSERELLO’S

“Ik vind het fijn dat ze
  niet-professionele
  dansers kansen geven.”

Flore in Moteur Synchrone
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RABITA 
OC Zonnebloem Veurne  
Terwijl de OKAN-klas van College Veurne 
de voorstelling Rabita maakte (‘verstevigen 
en verbinden’), verbroederden ze met de 
bewoners van het Dienstencentrum. Rabi-
ta over culturen en generaties heen!  
Project - Pol Coussement 

CONTRE-JOUR XS  
Begijnhofpark Kortrijk 
Parallel met de voorstelling Contre-jour 
van Alexander Vantournhout gingen jonge-
ren aan de slag met dezelfde thematiek en 
beeldtaal. Een XS-versie die een XL indruk 
maakte tijdens Dansstorm. 
Project - Philomène Authelet 

PADVINDERS 
Campus Wemmel 
Tijdens een reeks dansateliers ver-
diepten kinderen tussen 7 en 12 jaar 
zich in het thema PadVinders. Als je 
maar de juiste bewegingen vindt, 
wordt het pad ineens heel dansbaar. 
Workshop - Indra Bullinckx 
 

ELECTRIC LIFE
Diverse scholen Genk 
Leerlingen tussen 16 en 20 jaar uit 3 Genkse scholen verkenden 
in een workshop de thematiek, bewegingstaal en muziek van de 
voorstelling Electric Life van fABULEUS.  
Workshop - Sarah Vingerhoets 

PROMISE ME  
CC De Spil Roeselare 
Als inleiding op de dansvoorstelling Promise Me van  
Kabinet K, begeleidde Kim Cras enkele jonge durvers om 
uit te zoeken wat het betekent om de controle los te laten 
en risico’s te nemen.  
Workshop - Kim Cras  

PA S S E R E L L E  I N  V O G E LV L U C H T
Een greep uit onze werking van het voorbije jaar
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PROJECTWEEK @PIKOH  
Provinciale Kunsthumaniora Hasselt 
Cie Woest en de dansers van PIKOH trokken 
tijdens hun projectweek naar buiten om let-
terlijk tussen de bomen het thema duurzaam-
heid dansant te verkennen.  
Project - Cie Woest 
 

BEESTIGE VERBEELDING  
Het Bollebos Anzegem 
Het Carnaval des Animaux van componist 
C. Saint-Saëns werd door de leerlingen van 
basisschool het Bollebos op een creatieve 
en dansante manier vormgegeven. Tijdens 
een uitgestippelde wandeling kon je op 
verschillende plekken in het bos allerlei 
beestige taferelen ontdekken.
Project – Darline Deprez

DIEP IN DE ZEE  
Vrije Ateliers Sint-Niklaas 
Elke voormiddag verdiepten de jonge dansers van Vrije 
Ateliers Sint-Niklaas zich samen met Lot Jansen in de 
wondere wereld van de diepzee. 
Project - Lot Jansen 

ALSTUBLIEFT!   
Budascoop Kortrijk

Herneming van het explosieve, 
maar toch fijngevoelige, Alstublieft! 

in Genk, Kortrijk, Oudenaarde en Ninove! 
Creatie - Bérengère Bodin

ADEMNOOD  
Vooruit Gent 
Valentine Galeyn palmde met de leerlingen van 
het zesde leerjaar van Freinetschool De Harp 
(Gent) het grote podium van de Vooruit in, op 
zoek naar ademruimte in tijden van corona. 
Project - Valentine Galeyn 
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STUDIO A’TACK

In Studio A’tack krijgen jonge artiesten de ruimte om 
hun creatieve ideeën uit te werken, de grenzen tussen 
dans en andere disciplines af te tasten, audities of 
toonmomenten voor te bereiden, enz. Alles kan in Studio 
A’tack, zolang het om bewegen en experiment gaat.  
 
Anneleen Nickmans en Karolien Wauters behoorden bij de eerste 
artists in residence van Studio A’tack. Ze doken de studio in Genk 
in, begeleid door danscoach Emmi Väisänen. Het resultaat? Purple 
Phase, een intrigerend duet. Maar daar bleef het niet bij: Passerelle 
presenteerde Purple Phase in een double bill, waar Anneleen en 
Karolien opgemerkt werden door de Provinciale Kunsthumanoria 
Hasselt. Daar mochten ze een partnering workshop geven. En 
ondertussen nodigde Polydans hen uit om hun duet om te zetten in 
een XL-versie, met een groep jonge dansers. Of hoe een residentie in 
Studio A’tack voor een creatief sneeuwbaleffect kan zorgen.  

Purple Phase gaat over twee mensen die tegenover elkaar staan 
en de confrontatie met elkaars zijn aangaan. Bewegingen worden 
overgenomen en tegengegaan. Zo ontstaat een constante flow, die 
uitmondt in een trance. De energie van de dansers gaat gelijk op, de 
twee lichamen worden één, de dansers versmelten in elkaar.           

“We hebben tot nog toe heel hard op dansen 
gefocust. Dankzij Studio A’tack en Passerelle 
kunnen we nu ook proeven van wat het be-
tekent om maker te zijn. Het is fantastisch 
om die andere rol te kunnen uittesten in een 
comfortabele omgeving. We hebben niet al-
leen ons duet kunnen creëren, maar nu mo-
gen we met de XL-versie ons eigen werk ook 
overbrengen naar andere dansers. Ik ben al 
benieuwd om te zien hoe dat iets toevoegt 
aan Purple Phase.”                
                                      Karolien Wauters

“Karolien en ik hebben samen gestudeerd aan 
de Fontys Dance Academy in Tilburg. We kon-
den het toen al goed met elkaar vinden maar 
we hadden niet veel vrije tijd om samen iets 
te creëren. Na onze opleiding hebben we me-
teen onze kans gegrepen en zijn we ingegaan 
op de oproep van Studio A’tack. We wisten 
nog niet meteen wat we wilden maken, maar 
uit ons studiowerk is al vrij snel iets heel leuks 
gekomen, en daarmee is de bal aan het rollen 
gegaan.”               
                 Anneleen Nickmans 
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P R O J E C T  I N  B E E L D
Bubblegum @Casino Modern

Choreograaf Benjamin Muller werkte samen met kids tussen 10 en 12 jaar zes voormid-
dagen lang aan een speelse creatie. Het thema? Bubbels. Zotte, kleurrijke, vrolijke, uit-
bundige, gewoonweg niet-te-weerstane bubbels. 

Een organisatie van Passerelle
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Volg ons op Facebook 
of bekijk onze filmpjes op YouTube 

via passerellevzw.
M
V

Passerelle is een door Vlaanderen structureel erkende cultuureducatieve organisatie 
die werkt doorheen Vlaanderen met als uitvalsbasissen Buda-eiland (Kortrijk) en C-mine (Genk). 

Passerelle (BUDASCOOP), Kapucijnenstraat 10 (BUDASCOOP), B-8500 Kortrijk, +32 56 25 50 77
Passerelle (C-mine), C-Mine 10 bus 1, B-3600 Genk, +32 89 21 72 16

info@passerellevzw.be - www.passerellevzw.be
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