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‘Reverberated Emissions’
toont het voorstadium van
Read online here
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.
Francine van der Wiel
Leestijd 2 minuten

29 november 2021
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‘Reverberated Emissions’ toont het voorstadium van de dans - NRC

Beeld uit de dansvoorstelling ‘Reverberated Emissions’ tijdens het ICKFest van ICKAmsterdam.
Foto Alwin Poianao

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.
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Eigenlijk had Nero, de bewerking van Conjunto di Nero uit 2001 van Emio Greco en
Pieter C. Scholten, daar moeten beginnen. Vertrekpunt is namelijk De Stervende Zwaan
(1905) van Michel Fokine, wereldberoemd gemaakt door Anna Pavlova, die gevangen
in een lichtbundel haar laatste adem uitblaast. Een danser herhaalt haar iconische
bewegingen, die vervolgens transformeren naar de danstaal die het werk van Greco en
Scholten kenmerkt. In een zwaan-kleef-aaneﬀect voegen de andere vier zich bij hem.
Hun dans is een mix van aandachtig aftasten van ondergrond en ruimte, om die
vervolgens met ongebreidelde drift te lijf te gaan. Bij de vijf dansers trekken de golven
niet alleen door de armen, ze varen door het hele lichaam, nemen schouders, armen,
hoofd mee. In die woeste bewegingen convergeert hun energie prachtig, bijna
tastbaar. Of en wanneer de double bill Nero/Reverberated Emissions nog te zien zal
zijn, is nog niet bekend. Wel dat die de moeite waard is.
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‘Reverberated Emissions’ toont het voorstadium van de dans - NRC

Lees ook:
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ode aan grootmeester
Nero/Reverberated Emissions.Bitterzoet
Gezien: ICKFest,
Amsterdam. Inl:Marius
ickamsterdam.com
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Four performers gently tilt their torsos while they observe the space around them.
Are they looking for something? Perhaps the answers lie just within the body.

Warping Soul evolves organically from an impulse to keep moving as a collective,
no matter which direction it would take them. Synchronised routines, divergent
solos, coming all together or tearing apart in each corner – the group organises its
path in order to work as one.
Electronic beats set up the rhythm of a constant energy gain while dancers play
around with their own plasticity – how malleably they can walk and how strongly
they stand still on their toes. Their hips spin, legs are wide open, arms up in the air
and they cross the space with electric sprints. Inside the tight jumpsuits, silhouettes
of their human �gures become something else: �erce creatures that underline how
transformative movement can be.
Inês Carvalho

(https://springbackmagazine.com/springback-academy/people/class-of-2022/#inescarvalho)

Four dancers sitting on their folded legs and dressed in full-body painted leotards
are placed at different points on the white stage. The atmosphere is felt through
their upper bodies magnetising each other. When standing, they behave like
uncoordinated automatons with human souls trapped inside distorted bodies that
attempt to balance on their feet. The stage light turns them into overshadowed
aliens that, as soon as they get grounded, they walk on the surface of an unknown
planet where gravity pulls them towards its centre. The sound of shootings cracks
their rigid shell and the dancers spasmodically release their trapped energy and
manage to regain control of their muscles.
Andreas Hannes’s atmospheric and gradually building energetic dance piece is a
20-minute short performance that transfers us into an unnatural and humanless
world which encloses its hunchbacked and awkward inhabitants.
21/08/2022, 12:21
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De fascinerendste bijdrage aan Danslokaal 8 is van choreograﬁetalent Andreas Hannes ★★★☆☆

DANSRECENSIE DANSLOKAAL 8

De fascinerendste bijdrage aan
Danslokaal 8 is van choreografietalent
Andreas Hannes
De andere twee choreografen, Antonin Rioche en Dalton Jansen,
kiezen een verhalende opzet.
Annette Embrechts 28 september 2020, 14:40

Read online here

Warping Soul van choreograaf Andreas Hannes tijdens Danslokaal 8 door Conny Janssen
Danst. Beeld Salih Kilic

Wanneer ze langzaam tot leven komen, lijken ze op dat klassieke
kinderspeelgoed; figuurtjes met benen van elastiek, die inzakken wanneer het
voetstuk wordt ingedrukt. De vier dansers in Warping Soul, de nieuwe
choreografie van het opvallende talent Andreas Hannes, veren zonder
elastische bodem met robotachtige motoriek spiertje voor spiertje overeind.
Als pasgeboren futuristische-marionetten-zonder-touwtjes proberen ze van
de ene voet op de andere te staan. Soms verstijven en bevriezen ze. Zo
verplaatsen ze zich staccato door de plots met lichtflitsen van sfeer
veranderende ruimte.
onderzoek
Live
Editie Het is een kort,
Net consequent
binnen
Zoeken naar pop-up- Rubrieken
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De fascinerendste bijdrage aan Danslokaal 8 is van choreograﬁetalent Andreas Hannes ★★★☆☆

bewegingen waaraan Hannes het viertal van Conny Janssen Danst
onderwerpt. Maud Huizing en Remy Tilburg beheersen de gefragmenteerde,
verbrokkelde motoriek tot in iedere vezel van hun lijf. Daarmee levert
Hannes het fascinerendste aandeel aan de achtste editie van Danslokaal, het
jaarlijkse tourneeprogramma van Conny Janssen Danst (i.s.m. Dansateliers
en Korzo) voor drie choreografietalenten.
Maximaal twintig minuten mag een onderdeel duren. De andere twee
choreografen, Antonin Rioche en Dalton Jansen, kiezen een verhalende
opzet. Rioche gaat in Huidhonger wel erg romantisch te werk. Adi Amit
speelt een in gif-paars latex verpakte toverkol annex cupido. Vanachter haar
gasmaker drijft ze met haar ogen Martijn Kappers en Mariko Shimoda in
elkaars armen. Vervolgens rukt ze hen bij elkaar weg. Tja, de liefde is zoet en
wreed, ook in beklemmende tijden. Explicieter is Jansens verwijzing in Do
we feel? naar het politiegeweld achter de antiracismeprotesten. Hiro Murata,
Liza Wallerbosch en Ricky Nainggolan wisselen met leesbaar agressieve
gebaren telkens van rol: het slachtoffer van nu is de onderdrukker van straks.
En de omstander? Die zwijgt bij een nekklem maar knalt later met zijn
vingerpistool.

Huidhonger van choreograaf Antonin Rioche tijdens Danslokaal 8 door Conny Janssen
Danst. Beeld Salih Kilic

Danslokaal 8
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Foute grappen kunnen niet meer? Daar denkt Rundfunk heel anders over. Hun
vette contrasten werken bijna altijd op de lachspieren. Neem de twee pedofielen
die wachtend op een ‘date’ wat kletsen over het weer. “In de zon en uit de wind is
Plus Lijstje
het
best lekker.” Die lulligheid is onweerstaanbaar.

Dit
was de beste podiumkunst van
5. De Ervaring
2020
volgens Het Parool
Lebbis

De gespannen verwachting van een volle zaal, het geroezemoes in
Hans Sibbel perfectioneert met De Ervaring zijn zelfgeschapen subgenre: dit is
de foyer, de sprankelende nazit. Het was er, en het was er niet meer
TED-cabaret,
een prikkelende
lezing
aangekleed
met grappen.
Hijhun
pleitfavoriete
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– maar het toneel
ging door.
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opvan
rij. routes volgen, voor meemaken in plaats van consumeren.
Het is een coherent, geestig en uiteindelijk ontroerend betoog, waarin Sibbel zelfs
Simon
van den Berg,heilige
Hans Smit,
Patrick
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wat
progressieve
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Fritz de Jong 27 december 2020, 10:58

Read online here

Jacq. Algra (dans)

1. Standby/She Remembers
Paul Lightfoot & Sol León
In deze twee gefilmde choreografieën houden de dansers van het jubilerende
Nederlands Danstheater gepaste afstand. Ze staan hier op de eerste plaats als
verwijzing naar alle dansers – binnen gezelschappen, freelancend of in opleiding.
Elke dag trainen ze met veel toewijding hun ‘instrument’ en hopen ze dat het
doek in de theaters open gaat.

2. Warping Soul
Andreas Hannes
Ondanks afstand met elkaar verbonden. Hannes laat het ons zien dankzij het
BEELD
LINDA STULIC
talentontwikkelingsprogramma
Danslokaal van Conny Jansen Danst. In zijn
vorige creatie, Tremble, huppelde een viertal non-stop door de ruimte. Nu lijken
Het
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bewegen
eenpoppenspel,
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hallucinerende
danstaal en
op.cabaret leveren een vrolijke potpourri puntjes op, maar
na maart 2020 zijn er vrijwel alleen streepjes en grijze cirkels te zien; kleurloze
symbolen
3.
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Danslokaal 8 door Conny Janssen Danst – Theaterkrant

Conny Janssen Danst
Danslokaal 8

Kester Freriks
15 oktober 2020

Read online here

Gezien op 14 oktober 2020, Stadsschouwburg, Utrecht
Dansers en de lockdown: choreograaf en artistiek leider Conny Janssen van Conny Janssen Danst wist
al meteen in maart, bij de eerste coronamaatregelen: ‘Een danserslichaam is niet gemaakt voor
thuisisolatie.’ Ze bedacht een ideale oplossing door dansers in de studio’s van het Rotterdamse
gezelschap te laten oefenen, één voor één en ieder in een individueel afgebakende ruimte. Hierdoor
bleven de dansers op veilige manier onderdeel uitmaken van een sociale en artistieke context. De titel
van het project was Monuments in Solitude. In de voorstellingen die ze in juni opvoerden vroegen de
dansers zich af wat de lockdown betekent voor hun werk. Het is te danken aan de empathische
bezorgdheid van Conny Janssen dat deze voorstellingen er zijn.
In het programma Danslokaal 8 van jonge dansmakers van Conny Janssen Danst, in samenwerking met Korzo en
Dansateliers Rotterdam, zijn de verwijzingen naar corona soms nadrukkelijk, soms nauwelijks aanwezig. Wat opvalt
aan de drie choreografieën is de verstildheid ervan, als toeschouwer proef je dat er iets ‘gaande’ is, zonder dat je het
kunt benoemen. Dat is ook de kracht ervan.

https://www.theaterkrant.nl/recensie/danslokaal-8/conny-janssen-danst/
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Huidhonger van Antonin Rioche maakt in het openingsbeeld meteen een statement: een vrouw met een gasmasker op,
gekleed in een lang grijsblauw-glanzend gewaad, houdt een prachtige monoloog over corona, over de ‘power van
community’ en over een samenleving die mensen tot isolement veroordeelt. Ze maakt met haar lichaam en vooral
armen sierlijke, dansante bewegingen waarin vooral de cirkels opvallen, alsof ze de horizon verbeeldt.
Dan komen twee dansers op, een man en vrouw, op muziek van onder meer Chopin en het befaamde Clair de lune van
Debussy. Heel langzaam ontstaat, gedrieën, een danspatroon dat even gelaten is als expressief. De vrouw met het
gasmasker fungeert als het dramatische ijkpunt waarop de andere twee zich richten. Symboliseert zij de dood?
Vermoedelijk wel, want waar zij in de nabijheid van het dansende stel komt, gebeurt er iets met de dans: die wordt
schrikachtig, gejaagd. De man en vrouw vormen samen een duo dat in heel fraaie, bijna klassieke duetten danst. Totdat
zij hem alleen op de vloer achterlaat. Huidhonger: dat is ook liefdesverlangen.
Eenzaamheid tekent ook de solo In the Shell van Hiro Murata, die met zijn bijdrage aan Monuments in Solitude
vandaag de zieke dansers van Dalton Jansen vervangt. De Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht fungeert nu
even als de Rotterdamse studio, waar Murata deze performance ontwikkelde. Met corona als inspiratie zoekt de danser
naar mogelijkheden om toch de fysieke beperkingen van een gesloten ruimte te ontkomen; zijn dans is als een
verkenningstocht langs de wanden van die ruimte. Hoewel dansbewegingen cruciaal zijn, is de blik van de danser
misschien nóg belangrijker. Hij kijkt ons aan, toeschouwers in het donker, en dan kijkt hij weg, en zo ontstaat een spel
van kijken en wegkijken, van de vrijheid van het kijken en de onvrijheid van het bekeken worden.
De dans van Murata sluit aan bij dit thema: hij maakt trage, bijna glijdende bewegingen, niet per se spectaculair, wel
gedragen en intiem. De ruimte om hem heen is ‘als een schelp’ waarin hij zich bevindt, gevangen en omsloten, of, zoals
hijzelf als toelichting geeft is hij omringd door ‘een gevoel van leegheid en eenzaamheid’. Het is knap hoe hij de
toeschouwers als het ware dwingt met zijn blik hem aan te kijken, en daarmee geeft hij een van de essentiële zaken weer
van de podiumkunsten: je wordt bekeken. Probeer maar eens aan die tientallen ogenparen te ontsnappen. Murata
maakt ons bewust van dat kijken.
Evenals Murata begint ook Warping Soul van Andreas Hannes met stilstand. ‘To warp’ uit de titel betekent buigen, van
koers of richting veranderen. Dat gebeurt hier voortdurend. In bontgekleurde, strakke kostuums die als een tweede
huid op de dansers gekleefd zijn, ogen zij als buitenaardse wezens. Ze zitten roerloos op de grond, dan komt er
langzaam beweging, eerst van het hoofd, dan de schouders, het bovenlichaam, het gehele lichaam. De muziek, een mix
van DJ Streamer en van de Britse elektronische muzikant Rival Consoles, begint zacht maar ontwikkelt zich geleidelijk
tot zinderende explosies. De dansers passen daarbij hun bewegingen aan, inderdaad, ze buigen telkens voor de
onzichtbare macht van de muziek. Soms zijn hun bewegingen schokkend, als van stripfiguren, dan weer springen ze
heen en weer, naar elkaar toe, van elkaar af, de hele ruimte is hun speelveld. De beat vuurt hen aan, tot steeds een
steeds heftiger danstaal.
In de opbouw en presentatie is Danslokaal 8 voorbeeldig en inspirerend. Wat de drie uitvoeringen verbindt is dat ze elk
op een eigen manier een bijna tastbare kracht van buitenaf weten te creëren, dat kan de muziek zijn (zoals in Warping
Soul, ofwel de ‘zoekende ziel’), dat kan als het ware een stille kracht zijn die als met ogen naar je kijkt (zoals In The
Shell) of dat kan de gemaskerde buitenstaander zijn die je leven zomaar binnendringt, met alle gevolgen van dien: dat
laat Huidhonger zien.
Foto: Huidhonger van Antonin Rioche, Salih Kilic
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Danslokaal 8 van Conny Janssen Danst is een topper van buiten de actualiteit

Recensie

Danslokaal 8 van Conny Janssen
Danst is een topper van buiten de
actualiteit
Danslokaal laat drie opkomende choreografen een middellang stuk
maken voor het Haagse Korzo, Dansateliers Rotterdam en het
eveneens met de havenstad vergroeide Conny Janssen Danst. Dat
gezelschap stelt dansers, studioruimte en organisatorische
ondersteuning beschikbaar.

Read online here

Fritz De Jong 25 november 2020, 10:31

Conny Janssen Danst BEELD SALIH KILIÇ

In het openingsstuk Huidhonger laat Antonin Rioche geen twijfel: hij
wil iets kwijt over de vervreemding als gevolg van de lockdown. De
amoureuze toenadering van een man en vrouw wordt overschaduwd
door de aanwezigheid van een mysterieuze ﬁguur met een gasmasker.
Gehuld in een soort boerkini van lilakleurig latex werpt de vrouw zich
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op als een sierlijk gebarende stoorzender. De spanning tussen dit
orakel en het naar liefde en aanraking hunkerende paar is mooi
opgebouwd, maar helaas dooft de relatie voorspelbaar en
onbevredigend uit.
Dat geldt ook voor het slotstuk Do We Feel? van Dalton Jansen over
racisme en politiegeweld. Daltons bewegingsstijl is aantrekkelijk, met
breed uitgemeten worstelingen en een constant gevoel dat de dansers
moeten vechten met de zwaartekracht. Dramaturgisch overtuigt het
stuk minder. Gemimede schietpartijen, gevechten en reanimaties
laten te weinig aan de verbeelding over.
De uitschieter, Warping Soul van Andreas Hannes, onttrekt zich
geheel aan de actualiteit. Het is zelfs de vraag of de in strakke en
kleurige tricots gehulde dansers zich wel op onze planeet bevinden.
Of in onze tijd. Na lang aangehouden roerloosheid ontstaan
fascinerende bewegingsimpulsen vanuit hoofd en schouders. De
prikkelende elektronische soundtrack beweegt tussen absolute stilte
en pompende beats, die de dansers meezuigen in kolkende erupties.
Het is vervreemdend en van een buitenaardse schoonheid.

Danslokaal 8
Door Conny Janssen Danst
Gezien 18/9, Rotterdam
Te zien 25/11 en 26/11, Bellevue

Dagelijkse nieuwsbrief
Ja, ik wil elke dag het laatste nieuws vanuit Amsterdam ontvangen.
Uw e-mailadres

Inschrijven
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Danslokaal 8 – MOVEMENT EXPOSED CRITICAL SPACE

September 22, 2020 by Bregtje

Live Performance |

Schudel

Read online here

Review

Danslokaal 8
Friday 18 September saw the
premiere of the 8th edition of
Danslokaal, a yearly recurring
talent development project that
o�ers three up and coming
choreographers a chance to
create a new piece. Danslokaal
is a co-production by Conny
Janssen Danst with Dansateliers
Rotterdam and Korzo The
Hague. Each party nominates
one choreographer. Conny
Janssen Danst also provides the
studio and the dancers. Besides
the �fteen performances –
including the premiere – at Huis
Conny Janssen Danst in
Rotterdam, a tour of seventeen
shows is planned in black box
theatres around the country.
Kicking things off is Antonin Rioche (nominated
by Korzo) with Huidhonger (a hunkering for



physical contact). Two people are lying in a fetal
position on the floor; a dark silhouette is



standing in front. The lights switch on and off,

© 2022 Movement Exposed Critical
Space - a new independent platform
for critical writing on the
performing arts.
https://movementexposed.com/2020/09/22/danslokaal-8/

and on and off again. Only when the lights go on
for the third time the silhouette gets more
textured: dancer Adi Amit is dressed head to toe
in a lilac latex ensemble, the lower part of her
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21/08/2022, 18:38

Danslokaal 8 – MOVEMENT EXPOSED CRITICAL SPACE

face obscured by a gas mask, although Amit’s
expressive eyes remain visible. Her body starts
moving, expertly conveying the message of a
voice-over that can be heard over the speakers.
It is a message about the complex nature of love,
with the Man (Martijn Kappers) and the Woman
(Mariko Shimoda) as prime examples. We watch
their love story unfold. From the first furtive
glances, and tentative advances; the movements
getting broader and more pronounced when the
love deepens; until the inevitable ending, when
one of them – literally – falls out of love, and
what is meant as a loving embrace by one is felt
as a choke hold by the other.

WARPING SOUL by Andreas Hannes | photo:
Salih Kilic

Huidhonger is the most straightforward of the
three pieces – even taking a post-apocalyptic


lilac dominatrix into account – especially when
compared to its follow-up, WARPING SOUL by



Andreas Hannes (nominated by Dansateliers).

© 2022 Movement Exposed Critical
Space - a new independent platform
for critical writing on the
performing arts.
https://movementexposed.com/2020/09/22/danslokaal-8/

Four dancers (Alberto Albanese, Laura Costa,
Maud Huizing, Remy Tilburg) are seated on the
floor, wearing sneakers and body suits. Their
bodies are gently swaying. They have a faraway
2/4
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look on their face, as if they weren’t really
present. The dancers seem phased out, both in
body and in mind. Moreover, they seem to be
not quite from this world. It is not often that a
performance can actually make you believe you
are watching completely different creatures. The
four dancers move more like alien robots, trying,
not entirely successfully, to reboot after having
just arrived on earth.
Having your dancers barely stir for the first ten
minutes is a bold move, but it pays off. The piece
is at its best during these quieter, contained
moments; later scenes, which see them running
around uncontrollably, lack some of the intense
focus. But the piece is never not riveting
(Huizing certainly stands out). WARPING SOUL
is an exhilarating watch.
It did make me slightly anxious for the piece that
had to follow these strong acts. Fortunately, DO
WE FEEL, by Dalton Jansen (Conny Janssen
Danst’s contribution), keeps the adrenaline
pumping. It starts with a woman (Liza
Wallerbosch) furiously performing CPR. But in
the roughly twenty minutes that follow, we see
three people (Hiro Murata, Ricky Nainggolan
and Wallerbosch) who are constantly in fighting
mode. Every action, even courtship, is a taunt, a
struggle, a battle. When the CPR-scene occurs a
second time, it suddenly doesn’t feel as heroic or
kind-hearted. The dancers give a kinetic and



ferocious performance, and keep this up almost



to the very end, when it tapers off a little.

© 2022 Movement Exposed Critical
Space - a new independent platform
for critical writing on the

Overall, Danslokaal offers a strong showcase of
three confident new voices. If this is what they

performing arts.
https://movementexposed.com/2020/09/22/danslokaal-8/
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THEATERRECENSIE ANDREAS HANNES - TREMBLE

Andreas Hannes heeft de huppel tot hart- en
hoofdzaak verheven

Read online here
Andreas Hannes (links) en Sigrid Stigsdatter Mathiassen in Tremble van Andreas Hannes. Beeld Bart Grietens

Zo ook weer in zijn voorstelling Tremble, dat een
bedwelmende ervaring is.
Annette Embrechts 13 februari 2020, 12:24

W

at 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
Live
Editie
Best gelezen
Zoeken
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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 harten hoofdzaak verheven.

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.
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Tremble door Andreas Hannes, Dansmakers – Theaterkrant

Andreas Hannes, Dansmakers
Tremble

Joost Segers
29 november 2019

Read online here

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.

https://www.theaterkrant.nl/recensie/tremble/andreas-hannes-dansmakers/?fbclid=IwAR1EkHgcJWBDXNC4kemy_Y-tMdS9oThmBMvO46FK4r8WDc3opunt6… 1
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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.
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.
Foto: Bart Grietens

Nog geen andere recensies
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Begin de week vrolijk, ga huppelen!

Dansvoorstelling Tremble. Beeld Bart Grietens

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.’

Read online here

Sander Hiskemuller 5 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 het lichaam
gaat door de aanmaak van de happy hormonen serotonine en
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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.

Andreas Hannes - Huppel tutorial
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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?”
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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.”
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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.

Andreas Hannes - Tremble

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.
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Plus

Interview

Choreograaf Andreas Hannes huppelt over
de dansvloer
06/12/2021, 13:42

Begin de week vrolijk, ga huppelen! | Trouw

Tremble. Beeld Paulina Prokop

Andreas Hannes (twee van links) met zijn dansers tijdens een repetitie van Tremble. BEELD PAULINA PROKOP

Met huppelen sla je steeds een stukje ruimte over, je kunt opeens een

Choreograaf
Andreas Hannes huppelt in Tremble met drie collega’s
grotere afstand afleggen doordat je je met een sprongetje afzet tegen
in allederichtingen
over devolgens
dansvloer.
‘Het
gaatkinderen
in eerste
over
grond. Dat verklaart
Hannes
waarom
hetinstantie
graag
volhouden,
plezier
later.’
doen. “Het
voedtkomt
onze aangeboren
nieuwsgierigheid. Kinderen

Read online here

vermaken zich ermee, maar onderzoeken tegelijkertijd ook hun
omgeving: kan ik deze hele ruimte rondhuppelen, zo veel als ik maar
kan?”

Jacq. Algra 27 november 2019, 08:14

‘I

edereen die een huppelbeweging ziet, herkent het plezier dat je
eraan
beleeft,” zegt choreograaf Andreas Hannes. “Wat mij
Huppelen zit ingebakken in ons lijf en als je goed kijkt, kom je de
fascineert
is de
energie
dietegen:
je investeert
het huppelen
een
huppel overal
in onze
cultuur
in de club,als
in je
volksdansen,
zelfs in
uur lang
op een podium
het theater
laat
je je
het klassieke
ballet. En in
iedereen
kan het.volhoudt.
Maar als weHoe
ouder
worden,
onderweg
inspireren?”
kunnen
we onszelf steeds minder op deze blije manier uiten, zegt
Hannes. Zo raken we ook verwijderd van onze aspiraties, dromen en
verlangens.
Huppelen
is iets van alle mensen en alle tijden. Mannen en vrouwen

overal ter wereld – als kind hebben ze allemaal gehuppeld. En ook in
Door de huppel zo expliciet te ‘herintroduceren’, wil Hannes het
de theaterdans en de sociale dans werd en wordt heel wat
publiek uitnodigen om de beweging opnieuw te gaan ‘beleven’.
afgehuppeld. Van folkloristische dans, klassiek ballet en minimal
“Omdat we het als kind allemaal hebben gedaan, opent de huppel de
danceweg
á lanaar
Lucinda
Childs tot en met alle actie op dancefestivals en in
een soort collectieve herinnering. Door ons bewust te
clubs.worden van onze ‘fysieke’ geschiedenis, kan er een nieuw begrip
Voorpagina
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“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, a omst 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
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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.

MEER OVER KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT KUNST EN ENTERTAINMENT DANS AMSTERDAM
ANDREAS HANNES AZIZ BEKKAOUI LEINEROEBANA LUCINDA CHILDS JACQ. ALGRA
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Festival Cement, kraamkamer van theatertalent, biedt elke dag een digitale première

NIEUWS FESTIVAL CEMENT

Festival Cement, kraamkamer van
theatertalent, biedt elke dag een digitale
première
24 producties van het afgelaste festival zullen online te zien
zijn.
Herien Wensink 24 maart 2020, 13:43

Read online here

Andreas Hannes in huppelperformance Tremble. Beeld Paulina Prokop

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
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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 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.
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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

In Order of Disappearance is een oefening in afzondering, die
buitengewoon goed aansluit op de beproeving die we momenteel
ondergaan. We worden uitgenodigd om ons nog verder te isoleren
dan we al doen, om te zien wat er dan van ons overblijft. Begeleid
door een vriendelijk sturende stem, van ene Kasper, voert Van de
Woestijne je uit je woonkamer, de verlaten stad in. Kasper vraagt je je
voor te stellen dat het leven binnenshuis gewoon doorgaat, terwijl jij
hier eenzaam door de stad dwaalt. Wie ben je dan nog?
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Mij wordt verzocht stil te staan voor een winkelruit, erachter is het
donker en leeg, en mijn reflectie in me op te nemen. ‘Wie kijkt wie
aan?’, vraagt Kasper. ‘Wie spiegelt wie?’ Hoe weet ik zo zeker dat ik dat
ben? Zo weekt Van de Woestijne je langzaam los van hardnekkige
opvattingen over identiteit. Spannend, want die waren sowieso de
laatste week al wat wankel geworden; wie zijn wij zonder ons werk, of
onze vrienden? Zonder de wereld zoals die ons vertrouwd was?
Kasper zegt dat ik mijn ogen moet sluiten. ‘Hoe weet je dat je hier
bent?’ Dan vraagt hij aandacht voor het zuchtje wind langs mijn
wenkbrauw. Voor mijn adem, mijn hartslag, mijn lichaam, als in een
meditatieoefening. Zo weet Van de Woestijne het ego even
aangenaam te relativeren, terwijl je je fysieke aanwezigheid in deze
vreemde wereld misschien wel bewuster ervaart dan ooit.

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.

MEER OVER KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT KUNST EN ENTERTAINMENT ANDREAS HANNES
BART VAN DE WOESTIJNE BRAM VAN HELDEN DEN BOSCH FESTIVAL CEMENT FUTURE ZEN GARDEN
HERIEN WENSINK
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Andreas Hannes en het duo Roshanak Morrowatian & Mami Izumi winnen BNG Bank Dansprijs 2020

samen tekent voor de solo Polished (2019).

wspaginas/andreas-hannes-en-het-duo-roshanak-morrowatian---mami-izumi-winnen-bng-bank-dansprijs-2020
tijdens de tournee van DansClick 22, die in vijftien

theaters te zien is.
De makers (choreograaf en duo) ontvangen samen een prijs t.w.v. €
Ze ontvingen de prijs uit handen van Mat Meijs, secretaris van het BNG
50.000,- voor het presenteren van hun werk in het najaar van 2020
Cultuurfonds, en Annette Embrechts, juryvoorzitter en dansjournalist.
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Andreas Hannes en het duo Roshanak Morrowatian & Mami Izumi winnen BNG Bank Dansprijs 2020

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
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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.
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Andreas Hannes wint Moving Forward Traject 18/19 – Theaterkrant
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Read online here
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een
seizoen
lang onder professionele begeleiding van vijf dansproductiehuizen een nieuwe
Linde
Schumacher
choreografie kan ontwikkelen.

6 december 2018
Linde
Schumacher
Andreas
Hannes ontvangt het Moving Forward traject 18/19. Hij is daarmee de vierde choreograaf die
Het
Moving
Forward
trajectprofessionele
is opgezet als overbrugging
een
opleiding
naar het professionele
een
seizoen
lang
onder
begeleidingvan
van
vijf
dansproductiehuizen
een werkveld.
nieuwe Eén net
6
december
2018

afgestudeerde,
choreograaf kan een jaar lang rekenen op advies, facilitaire ondersteuning en studiotijd van
choreografie talentvolle
kan ontwikkelen.
vijf samenwerkende dansproductiehuizen (Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Random Collision en
De Nieuwe Oost). Gescout wordt uit alle afstudeervoorstellingen in Nederland.
Andreas
Hannes
het Moving
Forward traject
Hijnaar
is daarmee
de vierde
choreograaf
Het Moving
Forwardontvangt
traject is opgezet
als overbrugging
van een18/19.
opleiding
het professionele
werkveld.
Eén netdie
een
seizoen lang
onderchoreograaf
professionele
begeleiding
van vijf
een nieuwe
afgestudeerde,
talentvolle
kan een
jaar lang rekenen
opdansproductiehuizen
advies, facilitaire ondersteuning
en studiotijd van
Naast
Andreas
Hannes,
die
dit
jaar
afstudeerde
aan
de
School
voor
nieuwe
Dansontwikkeling
(SNDO)
in Collision en
choreografie
kan
ontwikkelen.
vijf samenwerkende
dansproductiehuizen
(Dansmakers
Amsterdam,
Dansateliers,
DansBrabant,
Random
Andreas
Hannes ontvangt
het Moving
Forward traject
18/19.
Hij is daarmee
de vierde
choreograaf
die
Amsterdam,
waren
ook
Antonia
Steffens
(SNDO)
en
Piet
Van
Dycke
(Fontys)
genomineerd
voor
het
traject.
Ze kregen
De
Nieuwe
Oost).
Gescout
wordt
uit
alle
afstudeervoorstellingen
in
Nederland.
een seizoen lang onder professionele begeleiding van vijf dansproductiehuizen een nieuwe
alledrie in het najaar een ‘Makers Intensive’ aangeboden bij Dansmakers Amsterdam, waar ze onder professionele
choreografie
kan ontwikkelen.
Het Moving Forward
traject is opgezet als overbrugging van een opleiding naar het professionele werkveld. Eén net
begeleiding hun afstudeervoorstelling bewerkten of nieuw werk ontwikkelden, om vervolgens op de Moving Forward
21/08/2022, 19:21 talentvolle choreograaf kan een jaar
Andreas Hannes
wintop
Moving
Forward
Traject 18/19
– Theaterkrant en studiotijd van
afgestudeerde,
rekenen
advies,
facilitaire
ondersteuning
Naast Andreas
Hannes,
die dit jaaraan
afstudeerde
aan lang
de School
voor nieuwe
Dansontwikkeling
(SNDO) in
Performance
Night
te presenteren
jury en publiek.
vijf
samenwerkende
dansproductiehuizen
(Dansmakers
Amsterdam,
Dansateliers,
DansBrabant,
Random
Amsterdam,
waren
ook
Antonia
Steffens
(SNDO)
en
Piet
Van
Dycke
(Fontys)
genomineerd
voor
traject.Collision
Ze kregen
Het Moving Forward traject is opgezet als overbrugging van een opleiding naar het professionelehet
werkveld.
Eén
net en
De
Nieuwe
Oost).
Gescout
wordt
uit
alle
afstudeervoorstellingen
in
Nederland.
alledrie in het najaar
een ‘Makers
Intensive’
aangeboden
bij Dansmakers
Amsterdam,
waar ze onder professionele
afgestudeerde,
talentvolle
choreograaf
kan een
jaar lang rekenen
op advies,
facilitaire ondersteuning
en studiotijd van
Andreas
Hannes
(1987,
Griekenland)
maakte
daar
het
meeste
indruk
met
de
herneming
van
zijn
afstudeerwerk
The en
begeleiding
hun
afstudeervoorstelling
bewerkten
of
nieuw
werk
ontwikkelden,
om
vervolgens
op
de
Moving
Forward
vijf samenwerkende dansproductiehuizen (Dansmakers Amsterdam, Dansateliers, DansBrabant, Random Collision
City.
Daarin
laat
hij
zijn
performers
huppelen
als
metafoor
voor
zijn
denken
en
schrijven.
De
jury,
bestaande
uit
Lisa
Performance
Night
te
presenteren
aan
jury
en
publiek.
De
Nieuwe
Oost).
Gescout
uitafstudeerde
alle afstudeervoorstellingen
in nieuwe
Nederland.
Naast
Andreas
Hannes,
diewordt
dit jaar
aan de School voor
Dansontwikkeling (SNDO) in
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/andreas-hannes-wint-moving-forward-traject-18-19/
Wiegel,
Heleen Volman, Aukje Verhoog, Krisztina de Chatel en Suzy Blok, schrijft over de voorstelling: ‘Er is veel ruimte
Amsterdam, waren ook Antonia Steffens (SNDO) en Piet Van Dycke (Fontys) genomineerd voor het traject. Ze kregen
voor het individu en personages van beide performers. Het lichtontwerp is doordacht geïntegreerd en heeft een
alledrie
in het najaar
eendie
‘Makers
Intensive’
aangeboden
bij Dansmakers
Amsterdam,
waar ze onder professionele
Naast
Andreas
Hannes,
ditenjaar
afstudeerde
aan
dede
School
nieuwe
Dansontwikkeling
in
autonome
rol als
medespeler
gaat
in interactie
met
twee voor
dansers
en de
ruimte. Infinity is(SNDO)
een inspiratiebron
voor
begeleiding hun
afstudeervoorstelling
bewerkten
of
werk
ontwikkelden,
om vervolgens
ophet
de Moving
Forward
Amsterdam,
waren
ook Antoniablijft
Steffens
(SNDO)
ennieuw
Piet Van
Dycke
(Fontys)
voor
traject. Ze
Andreas en deze
eindeloosheid
speels.
De speelsheid
groeit
naarmate
de genomineerd
voorstelling vordert.
Ondanks
dekregen
Performance
teeen
presenteren
aan jury en
publiek. bij Dansmakers Amsterdam, waar ze onder professionele
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/andreas-hannes-wint-moving-forward-traject-18-19/
alledrie
in van
hetNight
najaar
‘Makers
Intensive’
aangeboden
uitputting
het huppelen
blijft de
opgewektheid
en het plezier zichtbaar.’
begeleiding hun afstudeervoorstelling bewerkten of nieuw werk ontwikkelden, om vervolgens op de Moving Forward
Performance Night te presenteren aan jury en publiek.
Foto: The City

1/2

1/2

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

1/2

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

1/2

21/08/2022, 19:41

Moos van den Broek
24 June 2018

Dag 5 ITS 2018: On and off the beat – Theaterkrant

Read online here

In this report an inventory of a number of physical performances in the ITS festival, both from the
choreography training in Amsterdam and the Toneelacademie in Maastricht. We focus on the beat,
because the beat allows us to blend in, we can set ourselves apart, we can distinguish ourselves, we can
excite our audience, we can forget, we can process, we can live. The repetitive beat is like an engine.
In het Dear Deer poogt theatermaker Elena Van Leuven (regie, Toneelacademie Maastricht) de verwerking van een
traumatische ervaring fysiek vorm te geven met haar drie mannelijke spelers Mathias Van Mieghem, Bram
Kelchtermans en Erik van de Wijdeven (tevens scenograaf). Met hun verschillende lichamen geven de ‘boys’ – gezet en
mager – hun universum gestalte, door op de beat van luide muziek een podium te bouwen op het podium. Dan
ontbloten de mannen hun bovenlijf en ontstaat er een merkwaardig ritueel, waarin wordt gespeeld met genderrollen en
machtsverhoudingen. Ten slotte wordt er ook gezongen en Frans gesproken. Dear Deer is een schets. Het fascinerende
schouwspel
drie ‘hertjes’ smaakt naar meer. Ik ben vooral nieuwsgierig naar een nadere uitwerking.
Moos
vanvan
dendeBroek

24 June 2018
De meest extraverte fysieke voorstelling in deze reeks is het uitbundig This Is An City, van Diederik Kreike
(performance, Toneelacademie Maastricht) en The Imperial Armpits. Samen vormen ze een collectief van zeven
21/08/2022, 19:41
5 ITSze
2018:
and off the
– Theaterkrant
performers/makers
uit Nederland en België. Jarenlang Dag
traden
op On
in clubs,
nubeat
tonen
ze hun theatereditie. Of deze
versie een meerwaarde is, betwijfel ik. Met uitbundige choreografieën in theatrale kleding – soms prettig abstract, op
andere momenten herkenbaar in nonnenuitrusting – creëert Kreike een show. De live happening wordt begeleid door
In this report an inventory of a number of physical performances in the ITS festival, both from the
caleidoscopische videobeelden, waarin de types worden uitvergroot en geprojecteerde ‘slang’-teksten de wereld cynisch
choreography training in Amsterdam and the Toneelacademie in Maastricht. We focus on the beat,
becommentariëren. Na een muur opgeworpen te hebben van een dik uur (waarom zit ik in godsnaam in een stoel?),
because the beat allows us to blend in, we can set ourselves apart, we can distinguish ourselves, we can
zingen de performers live. Dat is een verademing, eindelijk zien we ‘mensen’. Daarna mogen we dansen met bier.
excite our audience, we can forget, we can process, we can live. The repetitive beat is like an engine.
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/dag-5-its-2018-on-and-off-the-beat/

Aanmerkelijk subtieler is het duet van Andreas Hannes (SNDO). Skipping voert hij uit samen met performer Ahmed El
In het Dear Deer poogt theatermaker Elena Van Leuven (regie, Toneelacademie Maastricht) de verwerking van een
Gendy. Zij aan zij huppelend op de beat langs de randen van de kleine zaal vangt het aan. Samen met hen komen we in
traumatische ervaring fysiek vorm te geven met haar drie mannelijke spelers Mathias Van Mieghem, Bram
een cadans, dat een kader schept voor overgave en onthaasting. De strakke geometrische patronen in de ruimte
Kelchtermans en Erik van de Wijdeven (tevens scenograaf). Met hun verschillende lichamen geven de ‘boys’ – gezet en
verschuiven na lange tijd, maar nergens wordt het huppelritme onderbroken. Dat dit eindeloze huppelen ook fysiek wat
mager – hun universum gestalte, door op de beat van luide muziek een podium te bouwen op het podium. Dan
van de dansers vraagt horen we aan hun ademhaling als de soundscape uiteindelijk een stilte laat vallen. Maar of de
ontbloten de mannen hun bovenlijf en ontstaat er een merkwaardig ritueel, waarin wordt gespeeld met genderrollen en
beat nu stopt, of het licht dooft, het huppelen gaat eindeloos door. Hannes neemt een loopje met het publiek en speelt
machtsverhoudingen. Ten slotte wordt er ook gezongen en Frans gesproken. Dear Deer is een schets. Het fascinerende
met verwachtingen. Door zijn choreografie steeds een nieuwe wending te geven laat hij ons in alle eenvoud een gevoel
schouwspel van de drie ‘hertjes’ smaakt naar meer. Ik ben vooral nieuwsgierig naar een nadere uitwerking.
van oneindigheid ervaren.
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De meest extraverte fysieke voorstelling in deze reeks is het uitbundig This Is An City, van Diederik Kreike
Tijd speelt ook een rol in een andere SNDO-performance. In Metamotion For 270degrees laat Antonia Steffens zich
(performance, Toneelacademie Maastricht) en The Imperial Armpits. Samen vormen ze een collectief van zeven
inspireren door de figuur Salome. Haar soundscape komt en gaat en wat voor sound het ook is, steeds heeft het een
performers/makers uit Nederland en België. Jarenlang traden ze op in clubs, nu tonen ze hun theatereditie. Of deze
repetitief karakter. Zo ontstaat een soort vacuüm, bijna een droom, waarin Steffens met behulp van abstracte en
versie een meerwaarde is, betwijfel ik. Met uitbundige choreografieën in theatrale kleding – soms prettig abstract, op
concrete objecten een sfeer bouwt. De mythe wordt herleeft maar ook gedeconstrueerd. Steffens creëert een tijdloze
andere momenten herkenbaar in nonnenuitrusting – creëert Kreike een show. De live happening wordt begeleid door
ruimte waarin wij getuigen zijn van haar zoektocht. Helaas viel de derde voorstelling van de SNDO in het water, doordat
de helft van het publiek vertrok naar een volgende voorstelling. Liever laat ik deze performance daarom buiten
beschouwing.
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/dag-5-its-2018-on-and-off-the-beat/
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