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DANS

DANCE

Playground (i.s.m. museum M) zal voor de
tiende keer het spannende grensgebied
tussen de podiumkunsten en de beeldende
kunsten verkennen.

NL De noodzaak tot verbinding is één van
de hoofdlijnen in het nieuwe dansseizoen
van STUK. Kan kunst en meer specifiek dans
sleutels aanreiken om anders met elkaar om
te gaan, anders in de wereld te staan?

We sluiten het najaar af met een bijdrage
aan het stadsfestival Utopia. Leuven viert
dit jaar immers de 500ste verjaardag van
Thomas Mores Utopia. Voor die gelegenheid
presenteren we o.m. voorstellingen van
Michiel Vandevelde en Amanda Piña die een
gedanst antwoord zoeken op de crisis van
ons (vooruitgangs)denken.

Dit najaar kan je een aantal voorstellingen
bijwonen van vrouwelijke choreografen
die betrokken zijn met de wereld, maar
ook ruimte laten voor kwetsbaarheid en
poëzie. Claire Croizé legt momenteel de
laatste hand aan haar nieuwe creatie EVOL,
waarbij ze zich laat leiden door luisteren
en introspectie. Voor Oblivion hield Sarah
Vanhee een jaar lang haar eigen afval bij.
In de performance die eruit voortvloeide
zet ze op scherp hoezeer we de connectie
tussen onszelf en de uitdijende afvalberg
kwijt zijn. De kracht van fysieke empathie
en aanraking is al jaren de onderzoeksfocus
van Vera Tussing. In Mazing zal ze het
publiek opnieuw met zachte hand aan het
dansen zetten. Deborah Hay, één van de
pioniers van de postmoderne dans uit de
jaren 60 maakte voor Cullbergbaletten een
sensitieve, poëtische groepschoreografie
waarmee ze de kracht van de menselijke
relaties zichtbaar maakt.

In deze brochure gidsen we je door
het rijk gevuld programma en de
omkaderende activiteiten zoals workshops
en masterclasses, inleidingen en
nagesprekken. Samen dansen, uitwisselen,
discussiëren … we zijn ervan overtuigd dat
het ook buiten STUK handvatten oplevert
om in de complexe realiteit te staan.
Welkom in STUK, een Huis voor Dans
Charlotte Vandevyver
Programmator Dans
EEN HUIS VOOR
DANS, BEELD
EN GELUID
A HOUSE FOR
DANCE, IMAGE
AND SOUND
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ablaze with their battles. And last but not
least the well-known festival Playground,
now running for the tenth time, explores
the exhilarating overlap between the
performing arts and visual arts.

EN The need for connection is one of the
main themes of the new dance season
at STUK. Can art and, more specifically,
dance provide keys to finding different
ways of being together, or taking position
in the world?

We end the autumn season with a
contribution to the city’s festival Utopia,
as this year Leuven celebrates the 500th
anniversary of Thomas More’s book
Utopia. For this event we present,
among others, performances by Michiel
Vandevelde and Amanda Piña that search
for a danced response to our crisis in
(progressive) thinking.

This autumn you can attend a number of
performances by female choreographers
engaged with world issues, while
simultaneously leaving space for
vulnerability and poetry. Claire Croizé
is currently adding the finishing touches
to her new creation EVOL, in which she
allows herself to be led by listening and
introspection. For Oblivion Sarah Vanhee
kept all her rubbish for an entire year.
During the performance that developed
from this, she brings to light the disconnect
between ourselves and this sprawling trash
pile. For several years Vera Tussing has
explored the power of empathy and physical
touch. Again in Mazing, with a gentle hand
she’ll get the audience dancing. Deborah
Hay, one of the pioneers of postmodern
dance in the 1960s, has developed a
sensitive, poetic group choreography
with Cullberg Ballet in which the power of
human relations become tangible.

In this brochure we guide you through
the rich programme and accompanying
activities, such as workshops and master
classes, introduction talks and discussions
following the performances. Dancing
together, sharing and discussing … we are
confident the programme offers pointers for
contending with the complex reality of the
outside world.
Welcome to STUK, a House for Dance
Charlotte Vandevyver
Dance programmer
EEN HUIS VOOR
DANS, BEELD
EN GELUID
A HOUSE FOR
DANCE, IMAGE
AND SOUND

New performances from Alain Platel,
Lisbeth Gruwez, Salva Sanchis, fieldworks
and Anne Teresa De Keersmaeker are
inspired by the feelings of freedom and
surrender that come about through
dance, the liaison between dance and
music or dance and text. Through our
Young Audience Programme children and
teenagers have become an unmissable
part of STUK, such as the urban dancers
from Straatrijk who will again set the café
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INTRODUCTION

Nieuwe voorstellingen van Alain Platel,
Lisbeth Gruwez, Salva Sanchis, fieldworks
en Anne Teresa De Keersmaeker laten zich
inspireren door het gevoel van vrijheid
en overgave dat ontstaat bij het dansen,
de liaison tussen dans en muziek of dans
en tekst. Via de werking Jong Publiek zijn
kinderen en jongeren ondertussen niet
meer weg te denken uit STUK, net zoals de
urban dancers van Straatrijk die het café
opnieuw in lichterlaaie zullen zetten met
hun battles. En het vertrouwde festival

INLEIDING

STUK, A HOUSE
FOR DANCE

STUK, EEN HUIS
VOOR DANS

DANS

DANCE
DUBBELDANS

DIE WEISE VON LIEBE
UND TOD DES CORNETS
CHRISTOPH RILKE

SALVA SANCHIS

STUK SOETEZAAL
DI 11 & WO 12 OKT — 20:30 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 14 — REDUCTIE € 10

ROSAS / ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER, MICHAËL POMERO &
CHRYSSI DIMITRIOU

‘Radical Light is een virtuoos gedanste creatie die gedragen wordt door de sublieme
soundscape van Discodesafinado. Sanchis
belichaamt de muziek én overstijgt deze met
zijn dans.’ — KNACK FOCUS ***

WO 19, DO 20 & VR 21 OKT — 20:30 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 20 — REDUCTIE € 16
DUBBELDANSTICKET IN COMBINATIE MET RAIN OP 8, 9, 10 MAA 17
‘Op de stoffige scène ontstaat een messcherpe
tekening van het rijden en reiken naar hoop
en liefde in oorlogstijden. De danspassen evolueren naar zuchten en woorden die als stof
op het publiek neerdwarrelen.’ — KNACK ****
NL		Rainer Maria Rilke schreef met zijn Lied
van Liefde en Dood van Kornet Christoph
Rilke een zinnelijke koortsdroom die
tussenruimtes opent tussen proza en poëzie,
lied en vertelling, man en vrouw, liefde
en dood. Anne Teresa De Keersmaeker
benadert Rilkes poëtisch proza als partituur.
‘Hoe belichaam je taal, dans je een verhaal?
Hoe kan je vanuit je ademhaling, een van de
meest elementaire bewegingspatronen, tot
choreografie komen?’

EN In Radical Light the choreographer
Salva Sanchis enters into a dialogue with the
music of Discodesafinado; Senjan Jansen
and Joris Vermeiren’s musical duo which
fuses minimal techno and experimental elec
tronic beats. Sanchis unleashed the concept
of the pulse — also literally the heartbeat
— onto his dancers. The pure pleasures of
dance, becoming infectious.

EN		 With The Song of the Life and Death of
the Cornet, Christoph Rilke, Rainer Maria
Rilke wrote a sensuous fever dream that
inhabits the space between prose and
poetry, song and story, man and woman, love
and death. Anne Teresa De Keersmaeker
approaches Rilke’s poetic prose as a musical
score. ‘How can you embody language?
Dance a story? How can breathing, one of
the most elementary patterns of movement,
develop into choreography? What happens
when you confront the logic of a text with an
autonomous logic of movement?’

OP ZATERDAG 8 OKTOBER IS ER EEN WORKSHOP VOOR
ERVAREN AMATEURS MET STANISLAV DOBAK, ÉÉN VAN
DE DANSERS VAN RADICAL LIGHT — ON OCTOBER 8 TH
THERE IS A WORKSHOP FOR EXPERIENCED AMATEURS
WITH STANISLAV DOBAK, ONE OF THE DANCERS OF
RADICAL LIGHT

VOOR DE VOORSTELLING VAN 19/10 IS ER EEN GRATIS
INLEIDING OM 19:30 IN STUK AUDITORIUM (IN HET
ENGELS) — BEFORE THE PERFORMANCE OF 19/10 THERE
IS A FREE INTRODUCTION AT 19:30 IN STUK AUDITORIUM
(IN ENGLISH)
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PERFORMANCES

DIE WIESE VON LIEBE UND TOD DES CORNETS CHRISTOHP RILKE
© ANNE VAN AERSCHOT

RADICAL LIGHT
© BART GRIETENS

NL In Radical Light gaat choreograaf
Salva Sanchis in dialoog met de muziek van
Discodesafinado, het muzikale duo waarmee
Senjan Jansen en Joris Vermeiren een fusie
van minimale techno en experimentele elek
tronica brengen. Sanchis laat het muzikale
concept van de pulse — ook wel ‘hartslag’ —
los op zijn dansers. Onversneden dansple
zier, dat erg aanstekelijk werkt.
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VOORSTELLINGEN

RADICAL LIGHT

DANS

DANCE

EVOL

CLAIRE CROIZÉ

VOORSTELLINGEN

‘Afval kan echt mooi zijn.’
Sarah Vanhee in gesprek met
Wouter Hillaert — DE MORGEN

PREMIÈRE

NL		EVOL is een anagram van ‘love’ en
een afkorting van ‘evolution’: twee sleutel
begrippen in deze voorstelling. Met EVOL
gaat Claire Croizé op zoek naar intimiteit
tussen de dansers onderling en met het
publiek. Voor het eerst voelt ze de nood om
in stilte te werken en de muzikaliteit van
het lichaam te laten spreken. De stilte zal
doorbroken worden door pop songs, zoals
Five Years van David Bowie. Dat nummer
stelt een ultimatum aan de mens op vlak van
ecologie, economie en het humanitaire, maar
is tegelijk een boodschap van hoop.

EN Sarah Vanhee collected all her
personal garbage for an entire year: both
household waste and materials from her
studio: yogurt pots, worn-out underwear,
spam and bad ideas. Confronted by the
expanding mountain of waste, she felt
the urgency to find a different ethical
stance towards it. Imagine a place where
you would find yourself reconnected to
everything you had discarded, deleted or
thrown away. Oblivion is a slow celebra
tion of things unhidden.

EN		 EVOL is simultaneously an anagram
for ‘love’ and a shortening of ‘evolution’: the
two key notions of this performance. Claire
Croizé goes in search of intimacy between
the dancers themselves and with the audi
ence. For the first time she feels the necessi
ty to work in silence, allowing the musicality
of the body to speak for itself. The silence
is broken by pop songs like Five Years by
David Bowie. This song poses an ultimatum
to humanity concerning the world’s ecology,
economy and humanitarian issues, while at
the same time being a message of hope.

EVOL
© JOERI THIRY

NL Gedurende een jaar hield Sarah
Vanhee haar persoonlijk afval bij: zowel
huishoudelijk afval (yoghurtpotjes,
versleten onderbroeken …) als materiaal
uit de studio (spam, slechte ideeën …).
Geconfronteerd met die uitdijende
afvalberg, voelde ze de noodzaak om op
een andere, meer ethische manier met de
dingen om te gaan. Oblivion is een traag
feest voor het onverborgene.

DI 25 & WO 26 OKT — 20:30 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 14 — REDUCTIE € 10

DEZE VOORSTELLING VINDT PLAATS I.K.V. HET TRANSITIEFESTIVAL MET ALS THEMA CIRCULAIRE ECONOMIE —
THIS PERFORMANCE TAKES PLACE IN THE CONTEXT OF
THE TRANSITIEFESTIVAL THEMED CIRCULAR ECONOMY
WWW.TRANSITIEFESTIVAL.BE (21 - 30/10/16)

AANSLUITEND OP DE VOORSTELLING VAN 26/10 IS ER
EEN NAGESPREK (IN HET ENGELS) — THE PERFORMANCE
OF 26/10 WILL BE FOLLOWED BY AN AFTERTALK (IN
ENGLISH)

PREMIÈRE / TRANSIT

THE OTHEROOM

ROLF WALLIN, FIELDWORKS /
HEINE AVDAL, YUKIKO SHINOZAKI

OBLIVION

NL		De Noorse componist Rolf Wallin gaf
fieldworks de opdracht om ingrepen te doen
tijdens zijn concert.
Zo wordt het publiek een deel van
een ritueel. In THE OTHEROOM is alles
in beweging. De muzikanten hebben geen

SARAH VANHEE
DO 27 OKT — 20:30 — STUK LABOZAAL
BASIS € 12 — REDUCTIE € 8
ENGELS GESPROKEN
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OBLIVION
© PHILE DEPREZ

ZO 30 OKT — 20:30 — STUK LABOZAAL
BASIS € 15 — REDUCTIE € 11

7

PERFORMANCES

WEEK VAN DE TRANSITIE /
PERFORMANCE

DANS

DANCE
op de dansvloer achterblijft, onverstoorbaar,
verzonken in dialoog met de muziek.
EN		Maarten Van Cauwenberghe plays vinyl
records and Lisbeth Gruwez dances. They
speak to each other without words, united
through iconic songs by Bob Dylan from the
60s and 70s. Lisbeth Gruwez Dances Bob
Dylan is pure, minimalistic and takes you
to that place where the evening turns into
night, where the party comes to an end and
the guests start to head home, where just
one person remains on the dance floor, un
disturbed, lost in a dialogue with the music.

LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN
© LUC DEPREITERE

EN		 Rather than witnessing a concert, the
audience becomes part of a ritual for a
purpose unknown to them, but seemingly of
upmost importance to the party in question.
In THE OTHEROOM everything is in motion.
The musicians are not bound to a particular
space. There are no chairs, the audience is
free to move or be moved around. Elements of
the theatre are playfully incorporated into the
ritual. They are the physical manifestation of
the thoughts and actions of the musicians.

PREMIÈRE

MAZING

VERA TUSSING

DEZE VOORSTELLING IS EEN COPRESENTATIE VAN / THIS PERFORMANCE IS A COPRESENTATION: STUK & TRANSIT FESTIVAL (FESTIVAL VAN VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT)
WWW.FESTIVAL2021.BE. – FIELDWORKS IS ARTIST IN RESIDENCE IN STUK VAN 2013 - 2016

29 & 30 NOV & 1 DEC – 20:30 — STUK STUDIO
BASIS € 12 — REDUCTIE € 8

VOOR DE VOORSTELLING IS ER EEN GRATIS INLEIDING
OM 19:45 DOOR KLAAS COULEMBIER (IN HET ENGELS)
— BEFORE THE PERFORMANCE THERE IS A FREE INTRODUCTION AT 19:45 BY KLAAS COULEMBIER (IN ENGLISH)

NL		Wat betekent het om samen te zijn in
2016? In Mazing worden vijf dansers in
beweging gezet door het publiek. Ze creëren
zichtbare netwerken van acties, die hun
oorsprong vinden in eenvoudige sociale
onderhandelingen. Mazing is een zachtaar
dige maar destabiliserende performance die
onze notie van ‘de gemeenschap’ bevraagt
én versterkt. In het digitale tijdperk wil Vera
Tussing de kracht van de fysieke aanraking
herwaarderen.

DUBBELDANS / ENCORE!

LISBETH GRUWEZ
DANCES BOB DYLAN
VOETVOLK / LISBETH GRUWEZ

WO 9 & DO 10 NOV — 20:30 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 14 — REDUCTIE € 10
DUBBELDANSTICKET IN COMBINATIE MET WE’RE PRETTY FUCKIN’
FAR FROM OKAY OP 29 MAA 17

MAZING
© GOSIA MACHON

NL		Maarten Van Cauwenberghe draait
vinyl, Lisbeth Gruwez danst. Ze spreken
met elkaar zonder woorden, verenigd door
iconische nummers van Bob Dylan. Lisbeth
Gruwez dances Bob Dylan voert je mee
naar de plek waar de avond overvloeit in de
nacht, waar het feest ten einde loopt en de
gasten huiswaarts keren, waar één iemand

AANSLUITEND OP DE VOORSTELLING VAN 30/11 IS ER EEN
NAGESPREK (IN HET ENGELS) — THE PERFORMANCE OF
30/11 WILL BE FOLLOWED BY AN AFTERTALK (IN ENGISH)
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PERFORMANCES

EN What does togetherness mean in 2016?
In Mazing five dancers are set in motion
by the audience, creating visible networks
of action, which emerge from simple social
negotiations. This gently destabilizing per
formance both challenges and strengthens
notions of community, reaffirming the power
of touch in the digital age.

‘Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan is een
pareltje. Zo puur, spontaan en genereus.
Op repeat.’ — DE STANDAARD ****
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VOORSTELLINGEN

vaste plek. Er zijn geen stoelen, het publiek
is vrij om te bewegen of bewogen te worden.
Op speelse wijze worden elementen van
het theater deel van het ritueel. Ze zijn de
fysieke manifestaties van de gedachten en
de interacties van de muzikanten.

DANS

DANCE
DUBBELDANS

CULLBERGBALETTEN / DEBORAH HAY

LES BALLETS C DE LA B /
ALAIN PLATEL & STEVEN PRENGELS

FIGURE A SEA

VOORSTELLINGEN

DUBBELDANS / ENCORE!

NICHT SCHLAFEN

DO 1 DEC — 20:00 — 30CC / SCHOUWBURG
BASIS
REDUCTIE
RANG 1 € 25
€ 21
RANG 2 € 21
€ 17
DUBBELDANSTICKET MET DBDDBB OP 21 MAA 17 IN STUK
SOETEZAAL

WO 14 & DO 15 DEC — 20:00 — 30CC / SCHOUWBURG
BASIS
REDUCTIE
RANG 1 € 30
€ 26
RANG 2 € 26
€ 22
DUBBELDANSTICKET MET LA ESCLAVA OP 16 MAA 17

NL Wat zie je als je de zee verbeeldt?
Achttien dansers voeren het publiek mee
in een eindeloze flow aan mogelijkheden.
Figure a sea is een ontmoeting tussen
twee cultfiguren. Deborah Hay, die de
postmoderne dans van de jaren 60 mee
bepaalde, tekende voor de choreografie.
Laurie Anderson creëerde een nieuwe
elektronische compositie. Een wondermooi
resultaat van de vernieuwingsoperatie bij
Cullbergbaletten.

NL		De heftige emoties van het begin van de
20ste eeuw die in Gustav Mahlers muziek tot
uitdrukking komen, vormen een opvallende
parallel met ons huidige tijdsgewricht. Voor
Alain Platels nieuwe creatie ligt de muzikale
leiding in handen van Steven Prengels, die
inspiratie zocht bij liederen en fragmenten
uit het muzikale oeuvre van Mahler, maar
ook bij de polyfone tradities ingebracht
door de Congolese zangers Boule Mpanya
en Russell Tshiebua. Berlinde De Bruyckere
tekent voor het decor.

EN Think of the sea. What do you see?
Eighteen dancers carry the audience into an
unceasing flow. Figure a Sea is an encoun
ter between two cult figures. The first is
choreographer Deborah Hay, who helped
define postmodern dance in the 60’s. Hay
joins forces with the American composer
and musician Laurie Anderson who has
created a new electronic composition for the
piece. An exceptionally beautiful result of
the recent innovations at Cullbergbaletten,
the classical ballet of Stockholm.

FIGURE A SEA
© URBAN JÖRÉN

‘Negen straffe dansers ( …) zoeken de
breuklijnen op. En dat met een alertheid
die alle spieren opspant. Niet slapen, maar
wakker blijven: het is een verzuchting die
actueel klinkt.’ — DE STANDAARD ****
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NICHT SCHLAFEN
© CHRIS VAN DER BURGHT

EN In Alleen de wolken writer Philipp Blom
gives a penetrating description of the turbu
lent years at the turn of the 20th century. Not
only does he reveal parallels with our cur
rent juncture, he also demonstrates how the
music of Mahler and art in general gave ex
pression to the strong emotions of that time.
For his latest creation Alain Platel surrounds
himself with several artist companions:
Steven Prengels, Berlinde De Bruyckere.

DANS

DANCE
ENCORE!

POPCORN [10+]

ALLEEN DE GROOTSTE
NABIJHEID [14+]

FABULEUS & MOLDAVIË /
RANDI DE VLIEGHE

FABULEUS & DOX /
BRAM JANSEN & RYAN DJOJOKARSO

DO 6 & VR 7 OKT — 20:30 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 14 — REDUCTIE € 10

VR 25 & ZA 26 NOV — 20:30 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 14 — REDUCTIE € 10

‘De meest uitgepuurde dansvoorstelling
die De Vlieghe ooit heeft gemaakt’
— DE STANDAARD ****

‘Zo heftig qua constructies en bewegingen,
zo intens in het dansplezier.’
— THEATERKRANT.NL ****

‘Een aanstekelijk kat- en muisspel.’
— KNACK ****

NL Dansend, lezend en struinend door
wikipedia, proberen acht jongeren tussen 14
en 21 jaar vat te krijgen op een oud boek: een
gehuwd stel neemt een vriend en een nichtje
in huis. Algauw worden ze alle vier verliefd
en ontwikkelt zich een explosief mengsel
van verwachtingen en jaloezie.
De dansers onderzoeken hoe ze hun
boekanalyse kunnen omzetten in harts
tochtelijke dans. Wat begint als een ietwat
ongemakkelijke kennismaking tussen de
personages, mondt uit in een kluwen van
innige dansduetten. Zie het als een boek
verslag, maar dan met zoenen.

NL POPCORN is een dansvoorstelling met
de impact van een popconcert. Een intense
krachtmeting tussen drie mannenlijven en
een live drummer. Alles draait om de onweer
staanbare kracht van de beat. Maar ook van
de stilte. Voor POPCORN ging choreograaf
Randi De Vlieghe (van o.m. Blauwe Storm,
ZOO doen ze de dingen) op zoek naar de
essentie van ritme. POPCORN is een visuele
en muzikale trip waarin de beleving van dans
op de spits wordt gedreven.

ALLEEN DE GROOTSTE NABIJHEID
© CLARA HERMANS

EN POPCORN is a dance performance with
the impact of a pop concert. An intense
showdown between three male dancers and
a live drummer. Everything revolves around
the irresistible power of the beat, but silence
is also important. In the performance POPCORN choreographer Randi De Vlieghe (the
maker of, among others, Blauwe Storm and
ZOO doen ze de dingen) explores the essence
of rhythm. POPCORN is a visual and musical
trip in which the experience of dance is
brought to a climax; to the point where not
only the dancers are in motion.

EN Dancing, reading and scanning through
Wikipedia, eight performers, from ages 14
to 21, try to get to grips with the contents
of an old book. A married couple invites a
friend and a niece to live with them. The four
of them soon fall in love and an explosive
blend of expectations and jealousy develops.
The dancers explore how they can translate
their analyses of the book into impassioned
dance. What starts as a somewhat awkward
encounter between the personages, ends in a
tangle of intimate dance duets. Think of it as
a book review, but with kissing.
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YOUNG AUDIENCE

EN In the Young Audience programme,
STUK and fABULEUS offer a programme
tailor-made for children, youths and
families. This fall we present two series
of reprises of fABULEUS and we put
together the dance programme for the
family festival Rode Hond.

NL Met de werking Jong Publiek bieden
STUK en fABULEUS een programma op
maat van kinderen, jongeren en families.
Dit najaar presenteren we twee hernemingsreeksen van fABULEUS en werken
we opnieuw een programma uit voor het
familiefestival Rode Hond.

JONG PUBLIEK

JONG PUBLIEK
YOUNG AUDIENCE

ENCORE!

DANS

DANCE

RAAKLIJNEN [7+]
KESKI.E.SPACE /
KATRIEN OOSTERLINCK

ZA 5 (15:00 & 16:30) & ZO 6 NOV (11:00, 14:00 & 16:00)
STUK LABOZAAL
€8
NL In Raaklijnen gaan drie dansers op zoek
naar de ruimte tussen mensen. In een vier
kante ruimte gevuld met allerlei gekleurde
en meetkundige vormen scheppen ze een
bijzondere wereld waarin aparte spelregels
gelden. De dansers spelen met de afstand
tussen jou en hen, tussen jullie onderling. Is
het een armlengte, een voet of een vinger?
Ben je dichtbij of net ver weg? En hoe voel je
je daarbij? Een voorstelling zonder woorden,
maar boordevol lichaamstaal.
Na iedere vertoning is er een gratis
beeldende workshop (40’).

JONG PUBLIEK

RODE HOND
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YOUNG AUDIENCE

RAAKLIJNEN
© WE DOCUMENT ART

EN In Raaklijnen three dancers explore
the space between people. Within a square
space filled with a variety of colourful
geometric shapes, the dancers create a
unique world that runs on a different set of
rules. The dancers play with the distance
placed between you and them, and between
each of you. Is it the length of an arm, a
foot or a finger? Are you close or faraway?
And how does it feel to be close-up? A
performance without words, yet rich with
body language.
Every performance is followed by a free
visual workshop (40’).

DANS

DANCE
GELUID / MUZIEKTHEATER / RODE HOND

THEATER DE SPIEGEL

ZONZO COMPAGNIE

NIET DRUMMEN [2+]

JONG PUBLIEK

GELUID / MUZIEKTHEATER / RODE HOND

BERBERIO [6+]

DO 3 (14:00 & 16:00) & VR 4 (11:00 & 16:00) NOV
STUK LABOZAAL
€8

DO 3 NOV — 15:00 & 19:00 — STUK SOETEZAAL
€8

NL Knikkers, bollen, ballen, drumvellen,
trommels, water … Een magische
tocht in een merkwaardig decor. Een
schaduwbeeldkunstenaar, een fluitistsaxofonist en een percussionist nemen je
mee op een ontdekkingstocht van klanken,
geluidjes, muziek en ritmes. Jong en oud,
klein en groot genieten van een beeldend
concert. Rock-‘n’-roll en poëzie. Niet
Drummen is een muziektheatervoorstelling
vol aanstekelijke ritmische muziek en
verwonderlijk figurenspel.

EN A performance for a young audience
about the mythical composer Luciano Berio
and his muse.
You hear a comic book put to music,
take part in elegantly mixing different
composers and get to listen to wonderful
folk songs. The immortal, hyper-talented,
maniacal singer Cathy Berberian guides
you through the history of music, pushes
some musical boundaries and shows that
the music world is a powder keg of creative
possibilities.

EN Marbles, spheres, balls, drum skins,
drums, water … A magical tour through a
remarkable décor. A shadow puppet artist,
a flautist-saxophonist and a percussionist
take you on an exploration of tones, sounds,
music and rhythms. Young and old, small
and grown-up alike can enjoy this visual
concert. Rock ‘n’ Roll and Poetry. Niet
Drummen is a musical theatre performance
brimming with catchy rhythmic melodies
and astonishing play with silhouettes.

NIET DRUMMEN
© MARION KAHANE

NL Een performance voor een jong publiek
over de mythische componist Luciano Berio
en zijn muze.
Je hoort een gezongen stripverhaal,
neemt vakkundig deel aan het mixen van
verschillende componisten en krijgt heerlijke
folk songs voorgeschoteld. De onsterfelijke,
hypergetalenteerde, waanzinnige zange
res Cathy Berberian gidst je doorheen de
muziekgeschiedenis, verlegt ondertussen
wat muzikale grenzen en laat zien dat de
muziekwereld een kruitvat van creatieve
mogelijkheden is.

‘Peutertheater eenvoudig? Het is vooral
meervoudig. Zoals je dat van alle theater
verhoopt.’ — WOUTER HILLAERT, DE STANDAARD
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YOUNG AUDIENCE

RODE HOND — 3 - 6 NOV — WWW.RODEHOND.BE
RODE HOND IS EEN KUNSTENFESTIVAL IN LEUVEN DAT MIKT OP (HELE) JONGE KINDEREN, HUN
FAMILIE EN VRIENDEN — RODE HOND IS AN ARTS FESTIVAL IN LEUVEN THAT AIMS AT (VERY) YOUNG
CHILDREN, THEIR FAMILIES AND FRIENDS

BERBERIO
© KRIS HELLEMANS

IN SAMENWERKING MET — IN COLLABORATION WITH

DANS

DANCE

MET WERK VAN — WITH WORK BY:
ALEX CECCHETTI, ALEX REYNOLDS, ANNA BARHAM, BENJAMIN VERDONCK, DORA GARCIA,
EMILY MAST, HUGO ROELANDT, ISRAEL GALVÁN — PEDRO G. ROMERO — FILIEP TACQ,
LISA VEREERTBRUGGHEN, LIZ SANTORO, MARGE MONKO, MARNIE SLATER, MARY REID KELLEY,
MICHAEL PORTNOY, NASTIO MOSQUITO, PAUL HENDRIKSE, SARAH VAN LAMSWEERDE
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PLAYGROUND

FOR CLAUDE SHANNON
© JULIETA CERVANTES

DO 17 - ZO 20 NOV – STUK & M-MUSEUM
MEER INFO: WWW.PLAYGROUNDFESTIVAL.BE OF GRATIS BROCHURE

EN For the tenth successive year,
Playground presents a selection of unique
performances by artists who are not limited
to a single discipline. In their practice,
they combine elements from installation,
text, film, sculpture and choreography.
In challenging performances from the
intriguing zone between the performing
and visual arts, they bring together objects
and bodies. They create new visual images
that reflect on art, the world and the
mediatisation of our lives.In recent years,
the interest of visual arts for dance and
vice versa has increased. That evolution
resonates in the programme.
In For Claude Shannon, Liz Santoro
& Pierre Godard investigate whether
movement can be translated into language.
The linguistic structure of a statement of
ICT pioneer Claude Shannon is the basis
for the choreographic framework, 24 simple
movements of arms and legs the lexicon
of movements. The performance has been
nominated for the prestigious Bessie Awards.
The world famous flamenco dancer
Israel Galván, artisit / curator Pedro G.
Romero and art book designer Filiep Tacq
reflected on a poem by Mallarmé. He was
the first to let text hover over the surface,
to which Marcel Broodtheaers reacted by
replacing the text by black cubes, turning
the Poème into an image. Romero and Tacq
speak, Galván dances. Young Leuven-based
talent Lisa Vereertbrugghen actives the
entire sensory system of her audience.
With industrial materials, black plastic, a
performer and wind she creates a living
landscape. Nothing is fixed, everything is
changing continuously.

PLAYGROUND

PLAYGROUND

NL Voor het tiende jaar op rij brengt
Playground een selectie unieke performan
ces van kunstenaars die zich niet aan één
discipline binden. Zij combineren in hun
praktijk elementen uit installatie, tekst, film,
sculptuur of choreografie. In uitdagende live
performances, in het veld tussen podium
en beeldende kunst, brengen ze objecten en
lichamen samen. Ze creëren nieuwe visuele
beelden die reflecteren over kunst, de wereld
en de mediatisering van het leven. De laatste
jaren is de interesse van de beeldende kunst
wereld voor dans en vice versa toegenomen.
Dat vindt zijn weerklank in het programma.
In For Claude Shannon onderzoeken
Liz Santoro & Pierre Godard of beweging
omgezet kan worden in taal. De linguïs
tische structuur van een statement van
de informaticapionier Claude Shannon
genereert het choreografische kader; 24
eenvoudige bewegingen van armen en
benen vormen het bewegingslexicon. De
voorstelling is genomineerd voor de presti
gieuze Bessie Award.
De wereldberoemde flamencodanser
Israel Galván reflecteerde met kunstenaar /
curator Pedro G. Romero en kunstboek
vormgever Filiep Tacq over een gedicht
waarin Mallarmé voor het eerst tekst liet
zweven over de bladspiegel, en de reactie
daarop van Marcel Broodthaers, die de tekst
verving door zwarte blokjes en zo van het
Poème een Image maakte. Romero en Tacq
spreken, Galván danst.
Jong talent met Leuvense roots Lisa
Vereertbrugghen activeert het hele sen
sorische systeem van haar publiek. Met
industriële materialen, zwarte plastic, een
performer en de wind creëert ze een levend
landschap. Niets ligt nog vast, alles veran
dert continu.

DANS

DANCE
PREMIÈRE

DANCE AND
RESISTANCE
ENDANGERED HUMAN
MOVEMENTS VOL.2

STADSFESTIVAL 500 JAAR UTOPIA
24 SEP 16 - 17 JAN 17

OUR TIMES

MICHIEL VANDEVELDE
DI 20 & WO 21 DEC — 20:30 — STUK STUDIO
BASIS € 14 — REDUCTIE € 10
ENGELS GESPROKEN

NADA PRODUCTIONS / AMANDA PIÑA
& DANIEL ZIMMERMANN

NL Welke rol krijgt het denken in onze
tijd, waarin we worden overspoeld door
een maalstroom aan beelden? In die storm
van indrukken en informatie wil Michiel
Vandevelde stilstaan en nieuwe denk
mogelijkheden openen aan de hand van een
uitbundige choreografie met flarden tekst en
bizarre muziek.

DI 20 & WO 21 DEC — 19:00 — STUK SOETEZAAL
BASIS € 16 — REDUCTIE € 12

DANCE AND RESISTANCE ENDANGERED HUMAN MOVEMENTS VOL.2
© ADAPRODUCTIONS

NL Kan het lichaam weerstand bieden in
onze neoliberale markteconomie waarbij
de verhouding tussen mens en natuur uit
balans is? De Mexicaans-Chileense choreo
grafe Amanda Piña en de Zwitsers beeldend
kunstenaar Daniel Zimmermann gingen aan
de slag met vergeten rituele dansen uit de
vorige eeuw. De dansen handelen meestal
over de wederkerige relatie tussen mens,
dier en milieu. Wat kunnen die dansen in het
hier en nu betekenen?

EN Every other year KU[N]ST Leuven
organises a citywide project around one
particular theme. Previously Vesalius, now
in 2016 it’s the turn of Thomas More, who
exactly 500 years ago published his worldrenowned book Utopia here in Leuven.
Within this unique framework, during
the week of 19 December STUK hosts a
programme of artists working around the
theme of Utopia. Keep an eye out for the
full programme on www.stuk.be.
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EN Which role is thinking assigned to in our
times? We are inundated with images. In this
storm of impressions and events, Michiel
Vandevelde wishes to pause for a moment
and open up new thinking possibilities on
the basis of an expressive choreography with
patches of text and strange music.

EN Can the body offer resistance in our
neoliberal market economy where the
relationship between man and nature
is out of balance? The Mexican-Chilean
choreographer Amanda Piña and the Swiss
visual artist Daniel Zimmermann work with
forgotten ritual dances from the previous
century. Most of the time the reciprocal rela
tion between men, animals and environment
are the key to these dances. What can these
dances mean here and now?
VOOR DEZE VOORSTELLING ZOEKEN WE NOG DEELNEMERS VOOR DE VOORBEREIDENDE WORKSHOPS
EN VOORSTELLINGEN — WE’RE STILL LOOKING FOR
PARTICIPANTS FOR THE PREPARING WORKSHOPS AND
THE PERFORMANCES. MEER / MORE INFO: P. 25
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UTOPIA

NL Om de twee jaar zet KU[N]ST
Leuven een stadsbreed project op
rond een specifiek thema. Na Vesalius
is het in 2016 de beurt aan Thomas
More, die exact 500 jaar geleden
zijn wereldberoemde boek Utopia
publiceerde in Leuven. Binnen dat unieke
kader werkt STUK tijdens de week van
19 december een programma uit waarin
we kunstenaars aan bod laten komen die
zich verhouden tot het thema Utopia.
Hou www.stuk.be in de gaten voor het
volledige programma.

UTOPIA

UTOPIA

ENCORE!

DANS

DANCE

DANSBAAR VOL. III —
3ON3

URBAN DANCE

URBAN DANCE
BELGISCH
KAMPIOENSCHAP
BREAKDANCE

STRAATRIJK & STUKCAFÉ
ZA 15 OKT — 20:00 — STUKCAFÉ
GRATIS

STRAATRIJK

ZO 27 NOV — 12:00 - 21:00 — STUKCAFÉ
GRATIS

NL DansBAaR brengt een uniek dans- en
partyconcept. Danstrio’s bestaande uit
dansers met verschillende dansstijlen
nemen het tegen elkaar op in een originele
3on3 battle.
Breakdancers met hopen battle-ervaring
worden gecombineerd met dansers uit
verschillende dansstijlen zoals ballet,
hedendaags, twerking, tapdans, hip hop …
DansBaAR groeide intussen uit tot een begrip
in Leuven en omstreken. Niet te missen!

NL Voor het tweede jaar op rij palmt het
Belgisch Kampioenschap breakdance
het STUKcafé in. In verschillende rondes
nemen bboys en 4on4 crews het tegen
elkaar op, onder het goedkeurend oog
van een professionele jury. We starten de
dag met battles voor kids en eindigen met
de crème de la crème van de Belgische
breakdance scene. Kom mee genieten van
dit indrukwekkend schouwspel.

EN DansBaAR presents a new dance and
party concept. Comprising dancers from
different dance styles, dance trios compete
with one another in an original 3-on-3
battle. Breakdancers with huge amounts
of experience in battling collaborate
with dancers from other disciplines such
as ballet, contemporary, twerking, hip
hop … DansBaAR has grown to become
a household name in Leuven and the
surrounding areas. Not to be missed!

EN For the second year in a row,
STUKcafé hosts the Belgian Breakdance
Championships. In different rounds bboys
and 4on4 crews compete and are judged by a
professional jury. The day starts with battles
for kids and ends with the ‘crème de la crème’
of the Belgian breakdance scene. Come and
enjoy these impressive dance acts.

WIL JE MEEDOEN? INFO EN INSCHRIJVEN VIA FACEBOOK.COM/STRAATRIJK — DO YOU WANT TO TAKE PART?
INFO AND ENROLMENT VIA FACEBOOK.COM/STRAATRIJK
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URBAN DANCE

22

URBAN DANCE
© JOERI THIRY

WIL JE MEEDOEN? INFO EN INSCHRIJVEN VIA FACEBOOK.COM/STRAATRIJK — DO YOU WANT TO TAKE PART?
INFO AND ENROLMENT VIA FACEBOOK.COM/STRAATRIJK

DANS

DANCE

INLEIDENDE WORKSHOP
MET STANISLAV DOBAK N.A.V.
RADICAL LIGHT VAN SALVA SANCHIS

PARTICIPATIEVE WORKSHOP MET
AMANDA PIÑA N.A.V. DANCE AND
RESISTANCE VAN NADAPRODUCTIONS

ZA 8 OKT — 14:00 - 17:00 — STUK ENSEMBLEZAAL
GRATIS — VOERTAAL ENGELS — ERVAREN AMATEURS — 16+

14 - 21 DEC
GRATIS — VOERTAAL ENGELS — GEEN ERVARING VEREIST

NL In deze workshop voor gevorderde
dansers gidst Stanislav Dobak je door een
aantal dansprincipes die in de voorstelling
Radical Light aan bod komen. Een
uitstekende inleiding op de voorstelling en
de ideale gelegenheid om je danservaring te
verruimen.

NL Amanda Piña en Daniel Zimmermann
zijn op zoek naar amateurdansers die op
20 en 21 december willen meedansen in de
voorstelling Dance and Resistance (p. 21).
Tijdens een meerdaagse workshop krijg je ri
tuele dansen uit vijf continenten aangeleerd.
Danservaring mag maar is niet vereist.
Iedereen kan deelnemen. We zijn op zoek
naar 20 mensen van diverse achtergronden
en leeftijden.

EN In this advanced workshop for
dancers, Stanislav Dobak guides you
through a number of the dance disciplines
incorporated in the performance Radical
Light: a fantastic introduction to the
performance and an ideal opportunity to
broaden your dance experience.

NEEM DEEL

WORKSHOPS

EN Amanda Piña and Daniel Zimmermann
are looking for amateur dancers to perform
in Dance and Resistance on 20 and 21
December (p. 21). During several work
shops you’ll be taught ritual dances from
five continents.
Dance experience is welcome but not
a must. Everyone can take part. We are
looking for 20 people from a diverse range
of backgrounds and age groups.

INSCHRIJVEN VERPLICHT VIA TICKET@STUK.BE
ENROLMENT REQUIRED VIA TICKET@STUK.BE
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TAKE PART

CURSUSSEN & WORKSHOPS
© JOERI THIRY

MEER INFO & INSCHRIJVEN VIA WWW.STUK.BE/NEEMDEEL
MORE INFO & ENROLMENT VIA WWW.STUK.BE/TAKEPART

DANS

DANCE

ONDERTUSSEN IN HET HUIS VOOR BEELD & GELUID
IN THE MEANTIME IN THE HOUSE FOR IMAGE & SOUND

DANSCURSUSSEN WISPER
NL WISPER organiseert artistieke cursussen
voor volwassenen. Dat doen ze volgens een
heel eigen methodiek, waarbij de deelnemer
centraal staat. Binnen STUK bouwt WISPER
een rijke waaier aan cursussen hedendaagse
dans uit, zowel voor startende als meer

EN WISPER organises creative courses

for adults, according to their very unique
methods revolving around the participant.
At STUK, WISPER offers a broad range
of contemporary dance courses, for both
beginners and experienced amateurs.

ervaren amateurs.

— Contemporary dance: the basics with
Georgina Del Carmen and
Ilke Teerlinck (start 4/10)
— Contemporary dance: the basics with
Lies Cuyvers (start 6/10)
— Contemporary dance: the basics with
Lies Cuyvers (start 6/10)
— Contemporary dance: the other body
with Hanna Mampuys (start 9/11)
— Masterclass for experienced dancers
with Anton Lachky (10/12)
— LUX contemporary dance production
with Anton Lachky (start 14/1)

— Hedendaagse dans: de basis met
Georgina Del Carmen en
Ilke Teerlinck (start 4/10)
— Hedendaagse dans: de basis met
Lies Cuyvers (start 6/10)
— Hedendaagse dans: verdieping met
Lies Cuyvers (start 6/10)
— Hedendaagse dans: het andere
lichaam met Hanna Mampuys
(start 9/11)
— Masterclass voor gevorderden met
Anton Lachky (10/12)
— LUX Hedendaagse dansproductie met
Anton Lachky (start 14/1)

More information and enrolment (up until
one week before the start date) can be
found at www.wisper.be/dans

Meer info en inschrijven
(tot een week voor startdatum)
kan via www.wisper.be/dans

Course participants can go to any of
the STUK dance performances at a
reduced price.

Deelnemers van de cursussen kunnen
naar alle dansvoorstellingen van STUK
aan reductieprijs.

EN It is absolutely no secret that the arts are more hybride than ever. In the frictions,
between dance, image and sound interesting projects often appear. Therefore, here are
two highlights of the programmes image and sound.
BEELD

NEOCHRONOPHOBIQ
EMRE HÜNER

12 OKT - 11 DEC 2016 — STUK EXPOZAAL — GRATIS
NL STUK toont het indrukwekkende
3-channel videowerk Neochronophobiq
voor het eerst in Europa na de
première op de Istanbul Biënnale 2015.
Neochronophobiq — een samentrekking
tussen neo, chronophobia (angst voor tijd)
en ubiquitous (alomtegenwoordigheid)
— toont een fictieve wereld waarin een
vooruitgangsdroom lijkt samen te smelten
met een totale afwezigheid van technologie.
EN The exhibition in STUK focuses on
the impressive 3-channel video piece
Neochronophobiq with the contributing
actor Tómas Lemarquis, shown for the first
time in Europe after its premiere in the
Istanbul Biennale in 2015. Neochronophobiq
— a conjunction of neo, chronophobia (fear
of time) and ubiquitous — creates a fictional
realm, almost an extra dimension, where
the simultaneous desire for progress and
absence of new technologies merge.

GELUID

BEN VIDA — REDUCING
THE TEMPO TO ZERO
DO 27 OKT — 20:00 — STUK STUDIO
NL Ben Vida is een Amerikaans
geluidskunstenaar die auditieve illusies
en bizarre akoestische fenomenen
onderzoekt. Reducing the Tempo to Zero
is een langdurige performance tussen een
installatie en concert. Ben Vida bedient de
elektronica en lokale vocalisten, verspreid
over de ruimte, gebruiken hun stem als
percussie-instrument, terwijl toeschouwers
in- en uitlopen en al zittend, liggend of
wandelend het bewustzijn omtrent tijd en
ruimte verliezen.
EN Ben Vida is an American sound artist
who investigates auditive illusions and
bizarre acoustic phenomena. Reducing the
Tempo to Zero is an ongoing performance
between an installation and a concert. Ben
Vida uses electronics and local vocalists
are spread out throughout the space, using
their voices as a percussive instrument. The
audience can walk in and out and experience
the performance sitting, lying down or
walking, while slowly losing sense of space
and time.

IMAGE & SOUND
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NL Het is natuurlijk geen geheim dat de kunsten vandaag meer dan ooit hybride zijn. In de
fricties tussen dans, beeld en geluid onstaan vaak de interessantse projecten. Alvast twee
aanraders uit het programma beeld en geluid.

BEELD & GELUID

CURSUSSEN

DEC 2016

DANS
6 & 7 OKT

20:30

POPCORN — FABULEUS

STUK SOETEZAAL

8 OKT

14:00

WORKSHOP RADICAL LIGHT

STUK ENSEMBLEZAAL

11 & 12 OKT

20:30

RADICAL LIGHT — SALVA SANCHIS

STUK SOETEZAAL

15 OKT

20:00

DANSBAAR VOL III — STRAATRIJK

STUKCAFÉ

19, 20 & 21 OKT

20:30

DIE WEISE VON LIEBE … — ROSAS

STUK SOETEZAAL

25 & 26 OKT

20:30

EVOL — CLAIRE CROIZÉ

STUK SOETEZAAL

27 OKT

20:30

OBLIVION — SARAH VANHEE

STUK LABOZAAL

20:30

THE OTHEROOM — ROLF WALLIN & FIELDWORKS

STUK LABOZAAL

14:00 &
16:00

NIET DRUMMEN — THEATER DE SPIEGEL

STUK LABOZAAL

15:00 &
19:00

BERBERIO — ZONZO COMPAGNIE

STUK SOETEZAAL

4 NOV

11:00 &
16:00

NIET DRUMMEN — THEATER DE SPIEGEL

STUK LABOZAAL

5 NOV

15:00 &
16:30

RAAKLIJNEN — KESKI.E.SPACE

STUK LABOZAAL

6 NOV

11:00,
14:00 &
16:00

RAAKLIJNEN — KESKI.E.SPACE

STUK LABOZAAL

9 & 10 NOV

20:30

LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN — VOETVOLK

STUK SOETEZAAL

17 - 20 NOV

PLAYGROUND FESTIVAL

25 & 26 NOV

20:30

ALLEEN DE GROOTSTE NABIJHEID — FABULEUS

STUK SOETEZAAL

27 NOV

12:00

BELGISCH KAMPIOENSCHAP BREAKDANCE

STUKCAFÉ

29, 30 NOV & 1 DEC

20:30

MAZING — VERA TUSSING

STUK STUDIO

1 DEC

20:00

FIGURE A SEA —CULLBERGBALETTEN

30CC / SCHOUWBURG

14 & 15 DEC

20:00

NICHT SCHLAFEN — LES BALLETS C DE LA B

30CC / SCHOUWBURG

WORKSHOP DANCE AND RESISTANCE

STUK SOETEZAAL

30 OKT

STADSFESTIVAL
500 JAAR UTOPIA

RODE HOND: FAMILIEFESTIVAL

3 NOV

OKT

DANCE

14 - 21 DEC
20 & 21 DEC

19:00

DANCE AND RESISTANCE — NADA PRODUCTIONS

STUK SOETEZAAL

20 & 21 DEC

20:30

OUR TIMES — MICHIEL VANDEVELDE

STUK STUDIO

EEN HUIS VOOR
DANS, BEELD
EN GELUID
A HOUSE FOR
DANCE, IMAGE
AND SOUND
BEELD COVER: FIGURE A SEA © URBAN JÖRÉN

VOLG ONS OP — FOLLOW US ON

/STUKLEUVEN

