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https://www.parool.nl/kunst-media/choreograaf-andreas-hannes-huppelt-over-de-dansvloer~b84a95e2/ 

Choreograaf Andreas Hannes huppelt in Tremble met drie 

collega’s in alle richtingen over de dansvloer. ‘Het gaat in eerste 

instantie over volhouden, plezier komt later.’ 

Jacq. Algra 27 november 2019, 08:14 

‘Iedereen die een huppelbeweging ziet, herkent het plezier dat je eraan beleeft,” 

zegt choreograaf Andreas Hannes. “Wat mij fascineert is de energie die je 

investeert als je het huppelen een uur lang op een podium in het theater -

volhoudt. Hoe laat je je onderweg inspireren?” 

Huppelen is iets van alle mensen en alle tijden. Mannen en vrouwen overal ter 

wereld – als kind hebben ze allemaal gehuppeld. En ook in de theaterdans en de 

sociale dans werd en wordt heel wat afgehuppeld. Van folkloristische dans, 

https://www.parool.nl/auteur/Jacq.%20Algra


klassiek ballet en minimal dance á la Lucinda Childs tot en met alle actie op 

dancefestivals en in clubs. 

“Ritme is het hoofdingrediënt als je huppelt. In Tremble werk ik met het ritme in 

het ritme. Met vier dansers gaan we op zoek naar de ruimte binnen het systeem 

van maatindeling en accenten. Wat kunnen we doen om daar met onze 

bewegingen mee te spelen. Vandaar ook de titel: laten we trillen, losmaken. Het 

heeft alles te maken met afwisselend in en uit het ritme zijn, we surfen erop en 

eronderdoor. Daar gaat dit stuk over: los zijn, jezelf verliezen in de ruimte en de 

muziek, als in een soort trance.” 

Road trip 

Het is pas zijn tweede voorstelling sinds zijn afstuderen, maar Hannes heeft een 

prachtig team. De dansers dragen een outfit van de Amsterdamse 

modeontwerper Aziz Bekkaoui, die eerder ook met het choreografenduo 

LeineRoebana werkte. Voedende vibraties krijgen ze via de non-stop cadens van 

de Britse muzikant en producer Rival Consoles (de alias van Ryan Lee West), die 

ook muziek levert voor films. 

“In de studio hebben we gewerkt met het idee van een roadtrip. Er zijn een 

voertuig, een passagier en een landschap; beurtelings beelden we ons in dat we 

het ene of juist het andere zijn. Met andere woorden: dat we zelf bewegen, dat 

iets buiten onszelf ons meevoert of dat het de ruimte is die voortdurend langs 

ons heen gaat, waardoor we bewogen worden. Zodra je door de ruimte beweegt, 

voel je dat er een heleboel krachten op je inwerken en dat je daardoorheen 

navigeert. Eenzelfde beweging kan daardoor telkens nieuwe variaties krijgen.” 

Samenkomen 

Waar het in Tremble uiteindelijk om draait, is de vraag hoe groot of hoe klein de 

afstand is tussen mensen van verschillend geslacht, seksuele voorkeur, afkomst 

of overtuiging. Hannes: “De definitie van dans in het theater is voor mij: 

samenkomen. In dit stuk houden we elkaars handen niet vast, kijken we elkaar 



niet voortdurend aan, maar we werken wel de hele tijd aan het idee van wat het 

betekent om samen te zijn. Ook al is er afstand tussen ons, elk van ons is met de 

ander verbonden. Die afstand is juist wat het interessant maakt.” 

“Mogelijk is dat ook het effect op de toeschouwer die ons eindeloos 

huppelbewegingen ziet maken. Dat hij zich zijn eigen kindertijd herinnert en 

tegelijkertijd ziet dat het iets van een groep is, van ons samen. We zijn allemaal 

voortdurend in transitie, hokjes kunnen we doorkruisen. Onze identiteit blijft, 

net als de dans, altijd in beweging. In die zin is dit een choreografie van hoop.” 

Tremble, Andreas Hannes: Dansmakers Amsterdam 28-29/11, Theater 

Bellevue, 18/2. 

Andreas Hannes 

Andreas Hannes (Thessaloniki, 1987) studeerde percussie en combineerde dat met het 

maken van en schrijven over films. Negen jaar geleden kwam hij naar Nederland voor een 

baan als maatschappelijk werker; daarnaast produceerde hij tal van multimediaprojecten. 

Hij raakte verslingerd aan dansfilm, volgde danslessen en deed auditie voor de School voor 

Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam. Hij werd aangenomen en presenteerde hier een 

reeks producties waarin uiteenlopende kunstdisciplines elkaar kruisen. 

Met het eerste stuk dat Hannes na zijn afstuderen maakte viel hij vorig jaar meteen in de 

prijzen. Tremble maakte hij met een bijdrage van Young Artsupport Amsterdam en het 

Moving Forward Traject, een initiatief van vijf Nederlandse productiehuizen. 

 

 

 

 

 

 

 
 



THEATERRECENSIE 

Andreas Hannes – Tremble 
Annette Embrechts voor de Volkskrant 

13 februari 2020, 12:24 

★★★★☆ 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/andreas-hannes-heeft-de-huppel-tot-hart-en-hoofdzaak-

verheven~b29b56fc/ 

 

Andreas Hannes (links) en Sigrid Stigsdatter Mathiassen in Tremble van Andreas Hannes.Beeld Bart 

Grietens 

 

Andreas Hannes heeft de huppel tot hart- en hoofdzaak verheven. Zo ook weer in zijn voorstelling 

Tremble, dat een bedwelmende ervaring is.  

Wat maakt huppelen zo vrolijk en speels? Is het de trillende lucht? De dartele vitaliteit? De opwaartse 

energie, die eigenlijk wordt verspild wanneer je in termen van doel en vooruitgang denkt? Of is het 

omdat volwassenen het zijn verleerd en huppelen ons terugvoert naar onze kindertijd? In de dans 

kennen we gelukkig prachtige huppelaars, zoals choreograaf Anne Teresa de Keersmaeker, met haar 

opwaaiende jurkjes. En in de jongere generatie Jan Martens, die er een springveer van maakt, en 

Connor Schumacher, die het als work-out presenteert. Nu is daar Andreas Hannes, in 2018 

afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en daarvoor in Griekenland opgeleid als 

klassiek percussionist en hier als filmmaker. Hannes heeft de huppel tot hart- en hoofdzaak verheven.  

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/andreas-hannes-heeft-de-huppel-tot-hart-en-hoofdzaak-verheven~b29b56fc/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/andreas-hannes-heeft-de-huppel-tot-hart-en-hoofdzaak-verheven~b29b56fc/


 

 

Tremble van Andreas Hannes & Dansmakers Amsterdam.Beeld Bart Grietens 

 

In zijn afstudeerduet The City (volgend seizoen op tournee in Dansclick 22) liet hij een voorproefje 

zien van zijn hypnotiserende spel met gevarieerde herhaling van huppels. In de opvolger Tremble 

navigeren vier verende lichamen door de witte ruimte. Ze bouwen een architecturaal kunstwerk, een 

onzichtbare plattegrond die oplost zodra hij is ‘getekend’. Ze komen ons blikveld binnenzeilen, creëren 

bochtjes en achtjes, vlechten lijnen in en uit elkaar en stellen hun uithoudingsvermogen op de proef. 

Voetenwerk verspringt ritmisch en ingenieus – hier toont zich de percussionist. En ze houden de 

extase precies in toom. Samen met het subtiele lichtspel van wit en grijs (Paulina Prokop), de warme, 

zacht stroperige soundscape van producer Rival Consoles (Ryan Lee West) en de ongecompliceerde 

kostuums van Aziz Bekkaoui wordt Tremble een bedwelmende ervaring over piepende grond onder 

de voeten en vibrerende lucht tussen de benen. 

Tremble 

DANS 

★★★★☆ 

Van Andreas Hannes & Dansmakers Amsterdam 

28/11, Dansmakers Amsterdam, te zien op 18/2, Theater Bellevue en tournee van 21/3 t/m 5/6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



https://www.theaterkrant.nl/recensie/tremble/andreas-hannes-
dansmakers/  
 
Joost Segers 
29 November 2019 
 

Gezien op 28 november 2019, Dansmakers, Amsterdam 

Vier dansers in een tableau vivant. Langzaam maar zeker ontdek 

je een kleine hobbelende beweging. Eerst in hun hoofden, 

vervolgens in de rest van hun lichamen. Stap voor stap wordt het 

opgebouwd tot een huppel. Ze huppelen in een cirkel achter 

elkaar aan, in verschillende tempi. Soms vallen ze samen, dan 

weer lopen ze asynchroon. Het doet in de verte denken aan een 

compositie van Steve Reich, de Amerikaanse componist die van 

verschuivende ritmes zijn handelsmerk maakte. 

De huppelende beweging in Tremble komt niet uit het niets. Het is een 

voortzetting van The city, het afstudeerwerk van Andreas Hannes, waarmee 

hij in 2018 geselecteerd werd voor het Moving Forward traject. In dat 

ontwikkeltraject worden aanstormende dansmakers ondersteund in de 

creatie van een nieuw werk. Tremble toont het resultaat hiervan. 

Met de huppelende beweging als basis, legt de choreografie een nadruk op 

ritmes. Ook dat komt niet uit de lucht vallen, voordat Hannes startte aan de 

choreografie opleiding van SNDO is hij geschoold als percussionist. 

In Tremble wordt hij muzikaal ondersteund door Rival Consoles, een 

Londense maker van elektronische, melodische en atmosferische muziek, 

voorzien van diepe beats. Het is een veelbelovende samenwerking die naar 

mijn idee niet volledig uit de verf komt, omdat het blijft bij losse, afgeronde 

tracks van de Londenaar. 

https://www.theaterkrant.nl/recensie/tremble/andreas-hannes-dansmakers/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/tremble/andreas-hannes-dansmakers/
https://www.theaterkrant.nl/author/19307/


De ritmische verschuiving is spannend uitgewerkt in een fragment waarin 

twee dansers in een achtvorm van voor naar achter huppelen, als een golf 

die nauwgezet aanspoelt en zich terugtrekt. Diezelfde golfbeweging is ook te 

bespeuren in muziek en licht, die subtiel aanzwellen en weer zachter 

worden. De dansers zijn uiterst geconcentreerd, terwijl ze een open focus 

houden. Hun tred is precies getimed, zonder dat ze elkaar een moment 

aankijken. Langzaam, haast onmerkbaar, wisselen ze van positie. Plots 

komt er een derde danser bij. Ze huppelt de achtvorm tussen de twee 

anderen in, in tegengestelde richting. Het zijn dit soort precies uitgevoerde 

patronen en graduele verschuivingen die je als toeschouwer de voorstelling 

in verleiden. 

In de vormgeving zit een ogenschijnlijke eenvoud. De licht industriële 

ruimte van dansmakers wordt getoond in zijn eigenheid en ten volste benut. 

De voorstelling is dusdanig op die specifieke ruimte gemaakt, die vooral 

breed is en weinig diep, dat het me een hele kunst lijkt om de voorstelling 

aan te passen aan andere ruimtes. Het uitgekiende lichtplan van Paulina 

Prokop is een bijzondere vermelding waard. De ruimte en de dansers 

worden esthetisch en gevarieerd uitgelicht, slechts gebruikmakend van 

verschillende tonen wit. De subtiele sportieve outfits zijn van de hand van 

Aziz Bekkaoui, inclusief piepende gymschoenen. 

De centrale structuur van de voorstelling, hij leest als een ritmische 

compositie, is het uit elkaar vallen en samenkomen van verschillende 

ritmes. Het ritme van de dansers valt uit elkaar, loopt asynchroon met de 

muziek of met het licht dat op verschillende ritmes in de muziek aan en uit 

schiet. Een van de dansers neemt dubbel tempo op, terwijl een andere een 

nieuwe maat zoekt. Als toeschouwer ben je continu opzoek naar patronen 

en het voelt aangenaam wanneer verschillende lijnen samenvallen. 



Het ritmische, het samenvallen, de eenvoudige herhalende bewegingen en 

de melodische muziek nodigen uit om in de voorstelling te verdwijnen, als 

een kind dat uit het autoraam staart terwijl het zachtjes in halfslaap wordt 

gewiegd. Toch word je telkens op afstand gezet wanneer de schijnbare chaos 

van asynchroniteit het overneemt. De muziek vormt geen doorgaande 

vloeiende lijn, maar is opgebouwd in losse tracks, afgewisseld door 

momenten van stilte. Het zorgt voor een fragmentarische voorstelling. Dat 

vraagt wat van de toeschouwers. Behaaglijke momenten van samenvallen 

worden onderbroken door stiltes en schijnbare chaos. Een langgerekte 

spanningsboog wordt onmogelijk gemaakt. Er wordt strak aan een 

formalistisch ritmisch concept gehouden. Dat is best een dappere keuze van 

de recent afgestudeerde Andreas Hannes, maar het maakt de voorstelling 

niet eenvoudig te verteren. 

 

 

Andreas Hannes en het duo Roshanak Morrowatian 

& Mami Izumi winnen BNG bank dansprijs 2020 
23 januari 2020 19.00 uur 

 

https://www.bngbank.nl/Pages/Cultuurfonds/Andreas-Hannes-en-het-duo-Roshanak-Morrowatian--

Mami-Izumi-winnen-BNG-Bank-Dansprijs-2020.aspx 

 

Op donderdag 23 januari is de BNG Bank Dansprijs 2020 uitgereikt in Korzo Theater te Den Haag. 

Deze belangrijke prijs voor opvallend choreografietalent gaat dit jaar naar choreograaf, percussionist 

en filmer Andreas Hannes (1987) voor zijn duet The City (2018) en naar het duo Roshanak 

Morrowatian (1989) & Mami Izumi (1987), dat samen tekent voor de solo Polished (2019). 

De makers (choreograaf en duo) ontvangen samen een prijs t.w.v. € 50.000,- voor het presenteren 

van hun werk in het najaar van 2020 tijdens de tournee van DansClick 22, die in vijftien theaters te 

zien is. Ze ontvingen de prijs uit handen van Mat Meijs, secretaris van het BNG Cultuurfonds, en 

Annette Embrechts, juryvoorzitter en dansjournalist. 

https://www.bngbank.nl/Pages/Cultuurfonds/Andreas-Hannes-en-het-duo-Roshanak-Morrowatian--Mami-Izumi-winnen-BNG-Bank-Dansprijs-2020.aspx
https://www.bngbank.nl/Pages/Cultuurfonds/Andreas-Hannes-en-het-duo-Roshanak-Morrowatian--Mami-Izumi-winnen-BNG-Bank-Dansprijs-2020.aspx
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JURYRAPPORT 

Uit het juryrapport: 

Andreas Hannes  - The City 

Die ogenschijnlijk zo simpele beweging van een huppel (...) verheft Andreas in The City tot spannende 

kunstvorm. Hij speelt een bedwelmend spel met herhaling en houdt tegelijkertijd de extase precies in 

toom. Hij creëert achtjes, die uitdijen en inkrimpen. Hij laat ritmes en voetenwerk ingenieus 

verspringen. (...) Samen met collega danser Ahmed El Gendy navigeert hij hun verende lichamen 

door de ruimte en bouwt aan een onzichtbaar architecturaal kunstwerk, dat oplost één seconde nadat 

het is gemaakt. The City is een magische plattegrond van een onzichtbare stad, met grond onder de 

voeten en lucht tussen de benen. 

Roshanak Morrowatian & Mami Izumi - Polished 

Roshanak en Mami doken voor Polished in een prachtig onderwerp: de ongeschreven regels van 

beleefdheid en fatsoen. (...) Het is een gewaagde, bedwelmende en expressieve voorstelling 

geworden, een reeks van intense, zorgvuldig opgebouwd met een spannende wisselwerking tussen 

stilte en uitbarsting. De jury meent in Polished een sleutelwerk te herkennen in het groeiende oeuvre 

van deze, ook afzonderlijk opererende vrouwen. Expressief, origineel, gewaagd. Met een 

intermenselijk onderwerp waarover je ook na de voorstelling nog lang kunt doorpraten. 

 

 

 



DANSCLICK 22 

De winnaars van de BNG Bank Dansprijs 2020 gaan samen op tournee in het format DansClick 22. 

De voorstellingen worden omlijst met videoportretten en het publiek krijgt na afloop gelegenheid om 

met de makers/dansers na te praten onder het genot van een drankje. De Après Danse is een 

essentieel onderdeel van de DansClick, om makers en publiek bij elkaar te brengen en het gesprek 

over dans te voeren. DansClick is een uniek tourmodel dat een nieuwe generatie choreografen in 

contact brengt met potentieel danspubliek en met programmeurs van theaters. 

Delen 

  

 

 

  



https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/festival-cement-
kraamkamer-van-theatertalent-biedt-elke-dag-een-digitale-
premiere~bb1c57d3/  

Danser Andreas Hannes doet het monter voor: kijk, huppelen 
kun je overal. Ook op de beperkte oppervlakte van je 
stadsappartementje, of zelfs in de meterkast. Hannes zou deze 
week op Festival Cement in Den Bosch te zien zijn met zijn 
performance Tremble, die in een vorig leven (februari) in de 
Volkskrant vier sterren kreeg. Nu het festival niet doorgaat, deelt 
hij met de toeschouwer thuis een sympathieke instructievideo. 
Want ‘hoebelen’, zoals de geboren Griek het noemt, is goed voor 
je conditie én voor je humeur. Plus: iedereen kan het. Met 
ritmisch voetenwerk draait Hannes verrassend eenvoudig 
ogende bochtjes en achtjes in zijn eigen kleine studio. 

Huppelen, dat is een kinderlijk vrolijk soort lichamelijk 
onderzoek, demonstreert hij. Onderzoek naar hoe we ruimten 
ervaren, hoe het voelt om te bewegen, om vaart te maken, de 
ruimte te doorkruisen en obstakels tegen te komen. Zijn video 
vormt een welkome afwisseling voor wie even aan zijn bezorgde 
hoofd wil ontsnappen. Geënthousiasmeerde kijkers delen online 
al meteen hun eigen huppelvideo's. 

Tremble is een van de 24 producties die te zien zouden zijn op 
het afgelaste Festival Cement, kraamkamer van theatertalent. 
Maar de essentie van zijn werk deelt Hannes alsnog online, net 
als een twintigtal andere thuiszittende theatermakers, onder de 
noemer ‘Cement in isolement’. Elke festivaldag verschijnen op de 
site digitale versies van werk dat nu live niet te zien is. Het 
resultaat is wisselend, het is pionieren, maar het is behoorlijk 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/festival-cement-kraamkamer-van-theatertalent-biedt-elke-dag-een-digitale-premiere~bb1c57d3/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/festival-cement-kraamkamer-van-theatertalent-biedt-elke-dag-een-digitale-premiere~bb1c57d3/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/festival-cement-kraamkamer-van-theatertalent-biedt-elke-dag-een-digitale-premiere~bb1c57d3/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/andreas-hannes-heeft-de-huppel-tot-hart-en-hoofdzaak-verheven~b29b56fc/


hartverwarmend dat dit er überhaupt is. En als interessante 
bijvangst zet het je op een nieuwe manier aan het denken over 
de relatie tussen maker en publiek. 

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de installatie Future Zen Garden, 
waaruit kunstenaar Bram van Helden een 9 minuten durend 
fragment vertoont. De eerste minuut toont de binnenkomst van 
het publiek - ooit, in een vorig leven. Ernstig en geconcentreerd 
nemen de toeschouwers plaats rondom een steriel, rechthoekig 
oppervlak, waarop een gouden aluminium reddingsdeken rust. 
Dan zoomt de video in op dat merkwaardige object, opzichtig en 
kwetsbaar tegelijk. 

Van Helden maakt wonderlijke performances van levenloos 
materiaal, of, zoals hij het noemt ‘plastic organismen’, die hij 
theatraal tot leven wekt. Zo ook hier, als de deken op 
onnaspeurbare wijze begint te ritselen, knisperen en 
verkreukelen, alsof het ding langzaam vlamvat, samenkrimpt en 
smelt. Zo’n nooddeken wekt de associatie met rampen, 
bootvluchtelingen, drenkelingen. Meteen zie je de 
journaalbeelden voor je, van geknakte mensen gehuld in dat 
wrange goud. Maar het geknisper en de warme bronzen gloed 
doen hier ook denken aan een fijn knapperend haardvuur. Een 
paradoxale beleving is het: van ramp en geruststelling, van 
catastrofe en troost. 

Helaas wordt de toeschouwer voor het scherm geregeld uit zijn 
mijmeringen opgeschrikt door geluiden uit het onzichtbare 
publiek. Iemand schuift op zijn stoel, een ander ritselt koppig 
met een tasje. In dit digitale universum stoort dat, terwijl de 
toegevoegde waarde – collectieve concentratie – ontbreekt. 



Effectiever is dan toch een werk dat zich richt op de individuele 
beleving van één toeschouwer, of luisteraar, in dit geval. Bart van 
de Woestijne maakte de ‘theatrale denkexercitie’ In Order of 
Disappearance eerder op festival Oerol. Voor Cement was deze 
filosofische audiotour al aangepast aan een stadsdecor, en nu is 
er ook een doe-het-zelfversie, voor iedereen die zijn eenzame 
quarantaine en de surrealistisch leegte buiten wil benutten voor 
wat artistiek zelfonderzoek. 

 

 

Tremble, de performance van Andreas Hannes.Beeld Paulina Prokop 

   

Festival Cement in isolement, t/m 28/3. 

CEMENT IN ISOLEMENT 

Festival Cement, dat was 110 uitvoeringen van 24 producties, waarvan er zes op het festival in 

première zouden gaan. In plaats daarvan biedt de organisatie gedupeerde makers nu een 

onlinepodium. Elke dag tot en met 28 maart verschijnt op de site een nieuw digitaal werk, van 

interessante jonge makers als Annemijn Rijk, Rita Hoofwijk, Rob Smorenberg, Marijn Graven, 

Cherish Menzo en Zarah Bracht. De onlineproducties trokken tot nu toe al meer dan 

dertigduizend views. 

https://www.festivalcement.nl/


 

 

Back to the Theatre | Interviews 

Choreographer & Cinedans programmer Andreas Hannes:  

“We should understand our added value to society 

and stick with it.” 
Lucia Fernandez Santoro for Movement Exposed 

June 12, 2020 

 

https://movementexposed.com/2020/06/12/choreographer-cinedans-programmer-andreas-hannes-we-

should-understand-our-added-value-to-society-and-stick-with-

it/?fbclid=IwAR3AprTlyLw38rMJeUfv9p0bImtpH1SLyA_jK7VxuQXX5RmITQ0EQaG_i0o 

 

Two months of (artistic) lockdown have brought choreographers and dancers in a precarious position. 

In a dynamic field that is usually centred on live action, urgent questions have arisen around working 

for the stage. Movement Exposed talked to Andreas Hannes, artistic programmer and producer at 

Cinedans and an up-and-coming choreographer with Dansmakers Amsterdam. 

How did you experience the change in position of the independent artist and how do you see the 

future of that position? 

“Immediately, what I recognize is the multiple risks at play: there are measures, there are theatres 

responding to these measures and at the end of the chain, there is the independent artist. We are the 

ones that have to somehow deal with all of these things. Also, the theatres are, in my opinion, a little 

panicky on how to deal with the protocol. They are taking decisions that contradict some of my beliefs 

around curation. You cannot be in the building for a long time, and they cannot sell a lot of tickets 

either so they don’t pay you enough now. Those are things I can see from the get-go. Another concern 

that I have is, if your piece cannot be adjusted to the measures, it will be replaced by whoever can. So 

we are entering a period that’s risky and opportunistic, which might make a lot of independent makers 

suffer. And now we’re not even talking about art per se, this is just about policymaking. 

In my case, just to give an example, I had my whole tour cancelled. I had my whole year planned, I 

had a momentum that’s now lost. 

One of the tours might be postponed to 2021, but they’re already asking me what precautions I will be 

taking if there’s a second wave of Corona. It puts the work at risk. I wonder how much these 

precautions will influence artistic quality and value. Even the production houses aren’t very 

considerate, because their biggest care is their own survival. If I make a piece for four dancers and the 

theatre doesn’t have a big space, I know I will have an issue. So what do I do? Do I make a 

completely new piece? If I do, there’s no support to do that. I don’t have the money to hire my dancers 

for rehearsals to adjust or to make something else. Opportunities will be available to so few people. 

Especially in Amsterdam.” 

Can we still rely on our “old” concepts? Be it artistically or structurally? And should we? 

https://movementexposed.com/2020/06/12/choreographer-cinedans-programmer-andreas-hannes-we-should-understand-our-added-value-to-society-and-stick-with-it/?fbclid=IwAR3AprTlyLw38rMJeUfv9p0bImtpH1SLyA_jK7VxuQXX5RmITQ0EQaG_i0
https://movementexposed.com/2020/06/12/choreographer-cinedans-programmer-andreas-hannes-we-should-understand-our-added-value-to-society-and-stick-with-it/?fbclid=IwAR3AprTlyLw38rMJeUfv9p0bImtpH1SLyA_jK7VxuQXX5RmITQ0EQaG_i0
https://movementexposed.com/2020/06/12/choreographer-cinedans-programmer-andreas-hannes-we-should-understand-our-added-value-to-society-and-stick-with-it/?fbclid=IwAR3AprTlyLw38rMJeUfv9p0bImtpH1SLyA_jK7VxuQXX5RmITQ0EQaG_i0


“We should continue working with what we had, those concepts are still valid. Things develop over 

time, we should trust that they do. What we shouldn’t trust is spur-of the-moment decisions, because 

we are still in the middle of things. Why were artists given money to make, rather than to reflect on 

where we’re at? For me it doesn’t make sense to talk about a “new normal”. That’s PR. We need a lot 

more reflection and discussions. 

Why discard ideas from before? They should be developed in conversation with what is happening 

now, certainly, but we should hold on to our ideas, cherish them and understand them within this 

context. We’re still making pieces about significant events in the past and that’s because we are still 

reflecting on those events, we need a long time. I think the longer the reflection, the more impactful 

and to the point our work will be. 

How can artists stay afloat? Now, but also later, when we will feel the backlash of the current situation. 

“I refused for a while to submit to the situation. And I still do in a sense. I want to resist. I find a lot of 

efforts, when everything went online and became a “corona project”, were simply a response and 

didn’t take into account practices, people, or the history of the performing arts. I work with Cinedans as 

well, so I have a different view on what it means to be in an online space, but I felt it was important to 

stick to the added value of my work: I’m a choreographer who uses live performance. 

Going into an online space takes a lot of consideration and research. I think we should come together 

and talk about it. There are artists who have a history with online space and others who don’t, so, 

especially in the first month, I felt we should be talking about how our practice is changing with this 

online focus. But at the same time, I’m very hesitant to change my work for something like this? I have 

to be very deliberate in how I’m going to do it.” 

How would you imagine the place of the audience in your future work? 

“That’s a difficult question. I think the first real question right now is: is the audience willing to come to 

the theatre? How long will it take for people to feel comfortable enough? I’m wondering if this situation 

won’t really hit our field, if we won’t lose more general audiences and audiences that would come 

under certain circumstances. That concerns me more than social distancing. 

I wonder if we’ll need to come up with new tactics to attract audiences. It could be a good challenge: if 

we really know the value of performing arts, how do we communicate it? I think it’s a good time for the 

PR around the performing arts to change. It is quite weak in The Netherlands, and I think audiences 

are underestimated. We need to step up, as artists and institutions, and make a statement of why we 

invite people and why it’s important for them to show up. 

I wonder if the cafes will be the next theatres… what are the places where we can get together? This 

will dictate a lot of people’s choices.” 

Do you see aspects in the field and profession that need change? 

“There can and should be space for reflection and imagining a different future. We should understand 

our added value to society and stick to it, stick to what we are doing. A lot of reflection could be taking 

place right now, we should reassess the ways we can be together. Being together through art, being 

together in reflection and in movement.” 
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Dans 

Begin de week vrolijk, ga 
huppelen! 



 

Dansvoorstelling Tremble.Beeld Bart Grietens 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/begin-de-week-

vrolijk-ga-huppelen~bae20d9e/  

Laten we meer huppelen! Die oproep doet 

choreograaf Andreas Hannes in zijn dansvoorstelling 

Tremble. ‘Door te huppelen herinneren we ons hoe 

het is om gewoon blij te zijn.’ 

Sander Hiskemuller5 juli 2021, 14:05 

Je kijkt toch raar op als je een volwassene vrolijk door de 
winkelstraat ziet huppelen. Of door het stadsplantsoentje of 
langs de ringvaart. Dan denk je al snel: die is koekoek. 

Het is jammer dat we huppelen zijn gaan associëren met een 
naïef, kinderlijk spelletje, zegt choreograaf Andreas Hannes. “Het 
kan je zóveel brengen. Wat dacht je alleen al van de rush die door 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/begin-de-week-vrolijk-ga-huppelen~bae20d9e/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/begin-de-week-vrolijk-ga-huppelen~bae20d9e/
https://www.trouw.nl/auteur/Sander%20Hiskemuller


het lichaam gaat door de aanmaak van de happy hormonen 
serotonine en endorfine? Daar word je instant vrolijk van. 
Bovendien is het skelet beter uitgerust op huppelen dan op 
rennen.” 

Hannes doet sinds zijn afstuderen aan de School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling zijn best om het huppelen terug te brengen in 
de publieke ruimte en ons leven. De choreograaf staat bekend als 
‘de huppeljongen’ die de huppelbeweging centraal stelt in zijn 
voorstellingen. Zijn recentste productie Tremble, waarin Hannes 
zelf meedanst, is te zien in het festival Julidans voor 
hedendaagse dans in Amsterdam. 

Huppellessen 

Tijdens de lockdowns kwam de tournee van Tremble stil te 
liggen. Hannes maakte toen een aanstekelijke huppeltutorial op 
YouTube. ‘Op zoek naar een manier om actief te blijven? Probeer 
huppelen eens!’ 

Je kunt het overal doen, laat Hannes zien. Bij je thuis of buiten in 
het park, alleen of met meerdere mensen. Ook zien we dat je er 
allerlei variaties in kunt aanbrengen, verandering van richting 
bijvoorbeeld: vooruit huppelen, achteruit huppelen. Je kunt zelfs 
al huppelend rondjes draaien. ‘Maar pas dan wel op voor 
voorbijgangers’, zegt de huppelmaestro in de video. 

Als hij als kind een beetje chagrijnig was, nam zijn moeder hem 
bij de hand en huppelden ze samen net zolang tot hij een lach op 
zijn gezicht kreeg. Huppelen kan de staat waarin je verkeert dus 
180 graden keren. Een fenomenale kracht, benadrukt Hannes. “Je 
komt in een ritme en gaat daarin heel snel van plek naar plek. In 



een mum van tijd verandert je beleving radicaal. Dat brengt 
opwinding en een grote vitaliteit teweeg.” 

In het moderne bestaan kunnen we die vitaliteit goed gebruiken, 
meent Hannes. “We vinden het lastig om ons verbonden en 
levendig te voelen, in respons met wat er om ons heen gebeurt. 
De wereld kan overweldigend zijn; hoe gaan we om met zo veel 
informatie? Ons brein wint het dan op alle fronten, terwijl juist 
ons lichaam ons in staat stelt op onszelf en onze omgeving te 
reflecteren. De manier waaróp begrijpen we alleen niet meer zo 
goed. Huppelen kan ons eraan helpen herinneren hoe het is om 
bijvoorbeeld ‘gewoon blij’ te zijn.” 

De huppel als metafoor voor ons mens-zijn? Hannes heeft er in 
de loop der jaren een studie van gemaakt. We gaan filosofisch de 
diepte in. “Een huppel is een variatie op een sprongetje: je 
gebruikt de landing om meteen weer de lucht in te komen, je wilt 
zo lang mogelijk boven de grond blijven hangen. De mens is het 
enige wezen dat huppelt, omdat we zijn uitgerust met 
verbeeldingsvermogen: hoe zou het zijn als we konden vliegen? 
Hoe kunnen we groter worden, boven onszelf uitstijgen?” 



 

Tremble.Beeld Paulina Prokop 

Met huppelen sla je steeds een stukje ruimte over, je kunt opeens 
een grotere afstand afleggen doordat je je met een sprongetje 
afzet tegen de grond. Dat verklaart volgens Hannes waarom 
kinderen het graag doen. “Het voedt onze aangeboren 
nieuwsgierigheid. Kinderen vermaken zich ermee, maar 
onderzoeken tegelijkertijd ook hun omgeving: kan ik deze hele 
ruimte rondhuppelen, zo veel als ik maar kan?” 

Huppelen zit ingebakken in ons lijf en als je goed kijkt, kom je de 
huppel overal in onze cultuur tegen: in de club, in volksdansen, 
zelfs in het klassieke ballet. En iedereen kan het. Maar als we 
ouder worden, kunnen we onszelf steeds minder op deze blije 
manier uiten, zegt Hannes. Zo raken we ook verwijderd van onze 
aspiraties, dromen en verlangens. 

Door de huppel zo expliciet te ‘herintroduceren’, wil Hannes het 
publiek uitnodigen om de beweging opnieuw te gaan ‘beleven’. 



“Omdat we het als kind allemaal hebben gedaan, opent de 
huppel de weg naar een soort collectieve herinnering. Door ons 
bewust te worden van onze ‘fysieke’ geschiedenis, kan er een 
nieuw begrip ontstaan van wat dingen kúnnen zijn, nu maar ook 
in de toekomst.” 

De hele ruimte beweegt mee 

Oeh, dat klinkt abstract uit mond van de ‘huppelfilosoof’, maar 
Hannes verduidelijkt het door de link met mediteren te leggen. 
“Niet alleen jij beweegt door te huppelen, de hele ruimte 
beweegt razendsnel met je mee. Huppelen doet daardoor iets 
met je beleving van ruimte en tijd, waardoor er andere dimensies 
van het bewustzijn worden aangeboord. 

Datzelfde geldt voor meditatie: er openbaart zich een opening. 
Als ik het even niet meer weet, kan ik het beste maar even gaan 
huppelen. Dan kan ik opeens op een heel andere manier naar 
mijn leven kijken, een moeilijke keuze maken of iets beter 
begrijpen.” 

In ‘Tremble’ huppelen de toeschouwers zelf niet mee, maar ze 
worden meegenomen in de continue huppelstroom van de 
performers, die in honderden huppelvariaties en visuele effecten 
één lichaam lijken te vormen. Waarschijnlijk komt de voorstelling 
uitstekend tot haar recht in de grote Schiphol Entree van het 
Stedelijk Museum waar het door Julidans is geprogrammeerd. 

Tremble door Andreas Hannes/ICK Dans Amsterdam. 9 t/m 11 juli 
in Stedelijk Museum Amsterdam. Meer informatie: julidans.nl. 
Hannes’ huppeltutorial is te vinden op YouTube. Julidans is t/m 16 
juli te zien op diverse locaties in Amsterdam. 

https://julidans.nl/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=0HpauK6mrFM


ANDREAS HANNES WINT MOVING FORWARD TRAJECT 18/19  

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/andreas-hannes-wint-moving-forward-traject-18-19/ 

 

Linde Schumacher 

6 december 2018 

Andreas Hannes ontvangt het Moving Forward traject 18/19. Hij 

is daarmee de vierde choreograaf die een seizoen lang onder 

professionele begeleiding van vijf dansproductiehuizen een 

nieuwe choreografie kan ontwikkelen. 

Het Moving Forward traject is opgezet als overbrugging van een opleiding 

naar het professionele werkveld. Eén net afgestudeerde, talentvolle 

choreograaf kan een jaar lang rekenen op advies, facilitaire ondersteuning 

en studiotijd van vijf samenwerkende dansproductiehuizen (Dansmakers 

https://www.theaterkrant.nl/author/linde/


Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Random Collision en De Nieuwe 

Oost). Gescout wordt uit alle afstudeervoorstellingen in Nederland. 

Naast Andreas Hannes, die dit jaar afstudeerde aan de School voor nieuwe 

Dansontwikkeling (SNDO) in Amsterdam, waren ook Antonia Steffens 

(SNDO) en Piet Van Dycke (Fontys) genomineerd voor het traject. Ze 

kregen alledrie in het najaar een ‘Makers Intensive’ aangeboden bij 

Dansmakers Amsterdam, waar ze onder professionele begeleiding hun 

afstudeervoorstelling bewerkten of nieuw werk ontwikkelden, om 

vervolgens op de Moving Forward Performance Night te presenteren aan 

jury en publiek. 

Andreas Hannes (1987, Griekenland) maakte daar het meeste indruk met 

de herneming van zijn afstudeerwerk The City. Daarin laat hij zijn 

performers huppelen als metafoor voor zijn denken en schrijven. De jury, 

bestaande uit Lisa Wiegel, Heleen Volman, Aukje Verhoog, Krisztina de 

Chatel en Suzy Blok, schrijft over de voorstelling: ‘Er is veel ruimte voor het 

individu en personages van beide performers. Het lichtontwerp is 

doordacht geïntegreerd en heeft een autonome rol als medespeler en gaat in 

interactie met de twee dansers en de ruimte. Infinity is een inspiratiebron 

voor Andreas en deze eindeloosheid blijft speels. De speelsheid groeit 

naarmate de voorstelling vordert. Ondanks de uitputting van het huppelen 

blijft de opgewektheid en het plezier zichtbaar.’ 

 

 

 



‘Reverberated Emissions’ toont 

het voorstadium van de dans 
Hedendaagse dans Het driedaagse dansfestival ICKFest in 

Amsterdam werd noodgedwongen ingedikt tot één dag. 

Te zien was onder meer een nieuw werk van de Griekse 

‘huppelchoreograaf’ Andreas Hannes. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/29/schitterend-reverberated-emissions-toont-het-

voorstadium-van-de-dans-a4067187?t=1641925154 

 

 

Dans 

Nero/Reverberated Emissions. Gezien: ICKFest, 27/11, Meervaart, Amsterdam. 

Inl: ickamsterdam.com 

●●●●● 
o Francine van der Wiel 

29 november 2021 

Leestijd 2 minuten 

https://www.ickamsterdam.com/nl/
https://www.nrc.nl/search/?author_filter=Francine%20van%20der%20Wiel
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/29/


• Opslaan in leeslijst 

•  

• Ze zagen de lockdownbui al hangen. Daarom werd het driedaagse 
ICKFest van ICKAmsterdam (het platform voor hedendaagse dans onder 
leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten) ingedikt tot één dag, met 
onder andere een double bill Nero/Reverberated Emissions van het 
Italiaans-Nederlandse duo en een nieuwe choreografie van de Griek 
Andreas Hannes. 

• In Nederland geniet Hannes al enige bekendheid door de 
‘huppelchoreografieën’ die hij de afgelopen jaren creëerde, als verre 
verwant van befaamde makers als Lucinda Childs en Anne Teresa De 
Keersmaeker. 

• In het nieuwe Reverberated Emissions toont hij als het ware het 
voorstadium van de huppel, van dans eigenlijk. In het eerste deel 

variëren de vijf dansers op het telkens weer inzakken van opblaasbare 
reclamepoppen en de machinale loopjes van robots. Met wezenloze 

blikken dolen ze over het toneel, zoekend naar een ingang tot de dans. 

Lokkertjes 
Een tingeltangeldeuntje inspireert tot koddige uitbarstingen, soms vloeien die warrelende 

bewegingen samen in synchrone sequenties. Traag ontwikkelt het geheel zich naar een 

crescendo van steeds grotere, ruimtelijke bewegingen, sprongetjes, danspassen en -poses. 

Maar Hannes houdt het opzettelijk bij ‘een aanzet tot een opzet tot een mogelijke’ 

choreografie: als ten slotte de vijf klaar lijken om los te gaan op een aanstekelijke beat, 

verdwijnen ze. Lichtbundels beschijnen alleen nog een lege plek op de vloer. 

Hoewel Reverberated Emissions misschien wat lang is uitgesmeerd, houdt Hannes de 

aandacht vast door steeds lokkertjes in te bouwen (een wankelende attitude, een losse huppel), 

maar nooit de beloning te gunnen. Het ‘onbevredigende’ einde met dat lege toneel is om die 

reden eigenlijk perfect. 

 

 


	ANDREAS HANNES – PRESS
	Road trip
	Samenkomen
	Andreas Hannes

	Andreas Hannes – Tremble
	Annette Embrechts voor de Volkskrant

	Andreas Hannes en het duo Roshanak Morrowatian & Mami Izumi winnen BNG bank dansprijs 2020
	CEMENT IN ISOLEMENT
	Choreographer & Cinedans programmer Andreas Hannes:

	“We should understand our added value to society and stick with it.”
	Lucia Fernandez Santoro for Movement Exposed
	Dans



	Begin de week vrolijk, ga huppelen!
	Huppellessen
	De hele ruimte beweegt mee

	ANDREAS HANNES WINT MOVING FORWARD TRAJECT 18/19
	‘Reverberated Emissions’ toont het voorstadium van de dans
	‘Reverberated Emissions’ toont het voorstadium van de dans
	●●●●●
	Lokkertjes


