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DOOR BABETH KNOL

‘Obsessies van lichamelijk geweld’ is het thema dat de 
Braziliaanse kunstenaar Eder Santos deze maand met 
zijn video-installaties in de Vrije Academie verbeeldt. 
De expositie draagt als titel ‘The Encyclopedia of Igno-
rance’. De entree in de verduisterde ruimte op de be-
gane grond is aangenaam. Misschien komt het doordat 
er verder slechts één persoon in het gebouw te vinden is. 
Of door de aangenaam flikkerende videobeelden. Mis-
schien komt het door de kakafonie van geluiden die in 
het zaaltje klinkt. Hoe dan ook: De installaties vangen 
direct alle aandacht. Ongemerkt gaat er in de relatief 
kleine ruimte heel wat tijd voorbij. 
‘Laziness’, ‘Jealousy’, ‘Remorse’, ‘Vice’, ‘Envy’ en ‘Hu-
miliation’ zijn de zes ‘obsessies’ die Santos verbeeldt. 
Sommige installaties slaan de spijker op zijn kop: ‘La-
ziness’: een simpele wasbak waarin een vallende drup-
pel wordt geprojecteerd. Het gevoel van een zinderend 
warme dag, waarop je tot niets anders in staat bent dan 
voor je uit staren en verlangen naar die plons in het wa-
ter. Op de achtergrond zijn gedempte stemmen hoor-
baar. (En het geluid van ‘Envy’, waarvan de lokroep van 
de zeemeerminnen alle andere geluiden overheerst.) 
‘Vice’ is prachtig: op een marmeren steen, die door het 
licht van de projectie glinstert als suiker zijn twee men-
sen te zien die zich wentelen in hun ontuchtige hande-
lingen? De schoonheid van de installaties dwingt tot 
vaker bekijken. 
Daarnaast vragen de installaties om meerdere bezich-

tigingen omdat ze lastig te doorgronden zijn. Zes ge-
moedstoestanden die op hun eigen manier het lichaam 
geweld aan kunnen doen. Maar wat is de overkoepe-
lende gedachte? Wat zijn in vredesnaam ‘obsessies van 
lichamelijk geweld’? 
Na een half uur had ik het gevoel meegenomen te zijn in 
de wereld van de kunstenaar, maar dan wel zonder plat-
tegrond. Voor degenen die niet houden van een verhaal 
met een open einde kan dit frustreren. Voor degenen die 
graag fantaseren is dit luilekkerland. Voor degenen die 
niet van zeemeerminnen lokroepen houden, is dit geen 
aanrader. Zelfs buiten bleef het geluid door mijn hoofd 
rondzingen. Veel schoonheid, verwondering en verwar-
ring voor weinig tijd dus, een welbesteed verloren uur-
tje. 
Op 24 mei is er een bijeenkomst rondom het thema 
‘Obsessies van lichamelijk geweld als artistiek middel’. 
Een filosofische verhandeling over het thema, een korte 
film en een lezing door beeldend kunstenaar Ulay, die 
in zijn performances lichamelijke uitputting en geweld 
nooit heeft geschuwd. Misschien vindt u hier een aantal 
hints.

‘The Encyclopedia of Ignorance’, tot 8 juni, te zien in de Vrije 
Academie, Paviljoensgracht 20-24 te Den Haag. 
Voor meer informatie: 070-3638968 of www.vrijeacademie.org 

‘Obsessies van lichamelijk geweld als artistiek middel’, 
donderdag 24 mei, 20.00 uur. Daarnaast houdt de Vrije Academie 
open dag op 3 juni van 12 tot 16 uur.

De tijden dat kunstenaars op 
feestjes onderling opschepten wie 
het meeste subsidiegeld bij elkaar 
had gekregen, behoren tot het 
verleden. Stroom Den Haag heeft 
zijn subsidiestelsel veranderd en 
aangescherpt en dat begint nu zijn 
vruchten af te werpen. Wie voor-
heen vrij gemakkelijk 2500 euro 
individuele ondersteuning wist te 
krijgen, bijvoorbeeld als bijdrage in 
atelierhuur of voor de realisatie van 
een kunstproject, moet tegenwoor-
dig aan strakke criteria voldoen.

DOOR ROOS VAN PUT

Stroom loopt hiermee sinds 1 januari 2006 
vooruit op de landelijke ontwikkeling die 
door Gitta Luijten (Mondriaan Stichting) 
en Lex ter Braak (Fonds Beeldende kunst, 
Vormgeving en Bouwkunst) in hun on-
langs verschenen publicatie ‘Second Opi-
nion’ is gesuggereerd. Het huidige stel-
sel van kunstsubsidies in Nederland zou 
in hun ogen volstrekt contra-productief 
zijn. Naar aanleiding hiervan woedt nog 
steeds een heftige discussie in de kunst-
wereld en ver daarbuiten.
Protesten tegen de andere inrichting van 
het subsidiestelsel bleven in Den Haag 
opmerkelijk genoeg uit. Wellicht is dit te 
wijten aan de ongeorganiseerdheid van 
de beroepsgroep. Kunstenaars opereren 
nu eenmaal door de aard van hun beroep 
vrij solitair. 
Niettemin heeft het nieuwe subsidiestel-
sel dat Stroom invoerde gevolgen voor 
vele kunstenaars in Den Haag. Arno van 
Roosmalen, directeur van 
Stroom en Connie van Driel, 
hoofd afdeling SD&A (sub-
sidies, documentatie, ate-
liers) lichten toe waarom het 
noodzakelijk was het subsi-
diestelsel om te gooien. 
“Den Haag heeft veel talent 
op het gebied van eigen-
tijdse kunst’’, zegt Arno van 
Roosmalen. “Maar de stad is 
vrij gesloten en lijkt weinig 
ambities te hebben. De kun-
stenaars treden amper naar buiten. Dat 
viel mij op vanaf mijn aantreden als di-
recteur van Stroom in 2005. In mijn visie 
werd het talent dat er zat niet ten volle 
benut. Dat moest veranderen’’.

G E M E E N T E G E L D E N
De subsidies die Stroom verdeelt, worden 
mogelijk gemaakt door geld wat dit insti-
tuut via de gemeente krijgt. Den Haag is 
daarmee nog de enige stad met individu-
ele subsidies voor kunstenaars. Een deel 
van het budget is zogenaamd gedecen-
traliseerd Rijksgeld; dat mag niet worden 
besteed aan individuele subsidies. 

De regelingen SPOT (ondersteuning 
tentoonstellingen en documentatie) en 
PRO (voor kunstprojecten, onderzoek en 
kunstenaarsinitiatieven) hebben gezorgd 
voor het vergroten van de zichtbaarheid 

van Haagse kunst, kunste-
naars en een versterking van 
het Haagse kunstklimaat. 
Die versterking is meetbaar: 
Den Haag heeft een relatief 
hoog aantal kunstenaarsini-
tiatieven, er zijn er inmid-
dels maar liefst 31. 
Kunstenaarsinitiatieven zijn 
tentoonstellingsruimtes, ge-
leid en beheerd door kun-
stenaars waar de verkoop 
van kunst niet nummer één 

staat maar waar het experiment telt. Bij 
dergelijke broedplaatsen vinden veel 
avant-garde galeries de jonge, veelbelo-
vende kunstenaars. Kunstenaarsinitiatie-
ven zijn dus belangrijke plekken om het 
talent voor de toekomst te scouten. 
Academieverlaters rennen daardoor niet 
meer na hun eindexamen ‘en masse’ de 
stad uit maar blijven langer in Den Haag, 
mede door toedoen van de Invest subsi-
die (op basis van een werkplan krijgen 
startende kunstenaars een bijdrage). Het 
talent in de Residentie ontplooit zich 
voortvarend. 
Connie van Driel: “Belangrijk aan het 

nieuwe subsidiestelsel is dat er meer 
diversiteit is zoals subsidies voor on-
derzoek, voor programma’s van kun-
stenaarsinitiatieven. Maar ook doordat 
naast het verstrekken van subsidie, 
Stroom allerlei activiteiten organiseert 
zoals curatorenbezoeken, studiereizen en 
tafelgesprekken. 
Bij Stroom staan bijna 900 kunstenaars in-
geschreven. Om een idee te geven van de 
getallen: de Invest, voor jonge startende 
kunstenaars, hebben 12 mensen in 2006 
gekregen. 
De Premium, een meer geprofileerde 
subsidie is in datzelfde jaar naar drie 
kunstenaars gegaan. Harold de Bree, 
Machiel van Soest en het duo ‘gerlach en 
koop’ ontvingen een bedrag van 10.000 
euro. Dat kun je alleen krijgen als je door 
de strenge selectie van de adviescommis-
sie bent gekomen. Van doorslaggevende 
betekenis is bijvoorbeeld de kwaliteit van 
het actuele werk. Evenals de rol binnen 
het Haagse kunstklimaat”.

C R I T E R I A  A A N G E S C H E R P T
Arno van Roosmalen vult aan: “In de 
ontwikkelingsfase van het nieuwe stelsel 
hebben wij veel feedback van de kunste-
naars gekregen bijvoorbeeld tijdens infor-
matiebijeenkomsten in Stroom, die voor 
alle kunstenaars toegankelijk waren, en 
in overleg met kunstenaarsverenigingen. 

Men wist wat de motieven waren en er 
kwam weinig kritiek. Nu de criteria zijn 
aangescherpt zien we, een jaar na dato, 
hoe de Haagse kunstenaars en initia-
tieven zich geleidelijk een betere plaats 
veroveren in de landelijke kunstwereld. 
Het aantal toekenningen van individu-
ele subsidies door het landelijke Fonds 
BKVB is gestegen. 

B U I T E N L A N D
De meer geprofileerde subsidietoeken-
ning van Stroom is klaarblijkelijk wél een 
onderscheidend criterium. Je ziet ook dat 
er nu meer Haagse kunstenaars worden 
toegelaten op postacademische kunstop-
leidingen in het buitenland, zoals op het 
Goldsmiths Academy in Londen. En niet 
in de laatste plaats is het actuele kunstkli-
maat in Den Haag versterkt. 
Kunstenaars zijn zichtbaarder, mede 
doordat Stroom naast het stelsel een pak-
ket van stimulerende activiteiten organi-
seert. 
Het omgooien van het subsidiestelsel 
heeft dus niet alleen goed gewerkt voor 
kunstenaars in relatie tot kwaliteitsverbe-
tering, maar ook voor de stad Den Haag. 
Stroom wil een verbindende factor zijn, 
wij scheppen de mogelijkheden, bieden 
nieuwe ervaringen en geven waar nodig 
kunstenaars een schop onder hun achter-
ste’’.

Minder kunstenaars 
krijgen meer subsidie

Schoonheid, verwondering en verwarring in de Vrije Academie

‘Obsessies van lichamelijk geweld’ is het thema 
van Eder Santos. FOTO VRIJE ACADEMIE

Stroom geeft 
kunstenaars 
schop onder 

hun achterste

Open dag bij ateliercomplex De Besturing op 19 mei 2007. FOTO ELLEN RODENBERG

DOOR JILL STOLK

In 1989 droeg acteur Coen Pronk (Bata-
via 1937) het sprookje Sneeuwwitje voor. 
Zijn publiek, het was op de Pasar Malam 
Besar te Den Haag, rolde van de stoel van 
het lachen vanwege  het door Pronk gebe-
zigde Indische accent. Na de voorstelling 
kreeg Pronk verzoeken om op te treden 
en hij werd een graag geziene gast op 
reünies, verjaardagen, jubilea en ‘Kunst 
in de Kamer-voorstellingen’. Pronk zette 
zijn sprookjes op CD. 
Nu is deze CD ‘Sprookjes uit Tempo Doe-
loe’ opnieuw  uitgebracht. Het repertoire 
is uitgebreid en instrumentale intermezzi 
door het angklung-ensemble van Renadi 
Santoso geven rust en sfeer. Ook is er 
een woordenlijst toegevoegd, want niet 
iedereen kent nog de gebruikte Maleise 
woorden.

P E T J O H
De sprookjes kent iedereen, maar welke 
toevoegingen van Pronk zorgen nu voor 
het hilarisch effect? Nederlands met 
een Indisch accent, in vaktaal ‘petjoh’ 
genoemd, betreft een variant van het 
Nederlands dat in uitspraak, woordvor-
ming en grammatica sterk beïnvloed is 
door Maleis en Javaans. Om een voor-
beeld te geven: ‘Zij watertanden’ wordt 
‘Hun tong, hij watert al’. 
Deze taal werd gebruikt door Indo’s uit 
lagere, arme milieus en was zeker niet 

de taal van de Indische Nederlander. Het 
petjoh was, als je vooruit wilde komen, 
een verboden taal in de maatschappij. 
Ook Coen Pronk groeide op met de slo-
gan: ‘Spreek nou maar zo goed mogelijk 
Nederlands. Dan krijg je een baan’.
De combinatie van het ‘verbodene’, sa-
men met de voordrachtskunst van Coen 
Pronk en zijn Indische tongval leveren 
blijkbaar de chemie voor spontane lach-
salvo’s. ‘Ik ben een van de weinigen die 
dit nog kan’, zegt Pronk over het petjoh 
dat nu onder Indo’s toch eigenlijk een 
geuzentaal is.

S I N J O  P R A N S
Ondernemer Pans Schomper (1926) werd 
tien jaar eerder dan Pronk in Batavia ge-
boren. Zijn vader emigreerde in 1918 naar 
Indië en was er hotelier en restaurateur. 
Zijn moeder ging als hoofd-coupeuse van 
de Bonnetterie naar Indië. Pans heette ei-
genlijk Frans, maar daar de Indonesiërs 
de F niet goed konden uitspreken was 
het eerst ‘sinjo Prans’ en daarna en tot op 
heden Pans. 
Met het naderen van zijn pensioen be-
sloot Schompers de eerste twintig jaar 
van zijn leven op papier te zetten. Het 
betrof zijn Indische verleden; al zijn er-
varingen voor, tijdens en na de oorlog tot 
het moment dat hij zijn geboorteland zou 
verlaten om in Holland verder te gaan 
met een studie en zijn carrière. In 1993 
verscheen in eigen beheer het boek: ‘In-

dië vaarwel. De belofte van de eierboer’. 
Inmiddels beleeft dit boek zijn dertiende 
druk. 
Schomper vroeg aan Coen Pronk of hij 
zijn unieke stem wilde lenen voor het 
realiseren van een luister-CD van zijn 
klassieker. Pronk stemde toe en zette in 
vier middagen het werk op acht CD’s. De 
uitgever zorgde voor een aantrekkelijk 
ogende, handtasvriendelijke uitgave.  
De goed getrainde stem van acteur Coen 
Pronk kon het karwei uitstekend aan en 
bovendien werkte de schelmenroman vol 
spannende verhalen inspirerend. 
De jeugd van Pans was kleurrijk; vol 
mensen, gelardeerd met veel kattekwaad, 
dieren, vooral vogels en de natuur speel-
den een grote rol. Tussen zijn zestiende 
en zijn negentiende jaar beleefde Pans de 
oorlogstijd op Java en hij was een ‘brani’, 
van het begin tot het eind. Hij hielp vrou-
wen bij hun verhuizing naar het kamp. 
Hij kwam zonder gezin met andere jon-
gens in het Bankakamp terecht. Later ont-
moette hij zijn twee jaar oudere broer en 
zijn vader weer. Pans redde het leven van 
zijn vader Louis door buiten het kamp de 
juiste medicijnen te bemachtigen. Nie-
mand begreep hoe Louis Schomper aan 
de dood had weten te ontsnappen! 

B E R S I A P T I J D
De Japanse bezetting ging naadloos over 
in de Bersiaptijd. Tijdens de onafhanke-
lijkheidsstrijd van de Indonesiërs werkte 

Schompers met gevaar voor eigen leven 
bij het Rode Kruis. In de kampong of 
een buitenwijk haalde hij hoogzwangere 
vrouwen op die in het ziekenhuis wilden 
bevallen. De opdracht ging zo: ‘Pans, je 
moet een tijdbom halen. Daar en daar.’
Kostelijk is het verslag van de redding 
van Schompers dierbare Dodge uit de 
handen van de extremisten en de zorg-
vuldige reparatie van de auto nader-
hand.
Wonderbaarlijk hoe het menselijk ge-
heugen werkt. Schompers schrijft als 
bijna gepensioneerde met zoveel details 
over zijn jeugd, en het relaas van deze 

overlever pur sang wordt door de leven-
dige maar beheerste verteltoon van Coen 
Pronk alleen maar versterkt.

‘Indië Vaarwel’. Pans Schomper, 
voorgelezen door Coen Pronk. 
Uitgever: Rubinstein b.v. Prijs: ! 24,95.

‘Sprookjes uit Tempo Doeloe’. Coen Pronk. 
CD ! 16,- verkrijgbaar bij "rma Bartim op elke Pasar 
Malam of te bestellen: tel/fax 030 - 6032966; 
email: bartim156@daxis.nl 
Met verzendkosten ! 18,-  
Voor een optreden is Coen Pronk telefonisch te 
bereiken: 070 - 3467455 

Met ingang van het komende 
theaterseizoen heeft Den Haag een 
Toneelkwartier. Met drie theaters 
waar in totaal vijfhonderd voor-
stellingen plaats zullen vinden. 
Non-stop theater. Inclusief het 
Crossing Border-festival in novem-
ber. De grootste van die drie zalen 
is een goede, oude bekende: de 
Koninklijke Schouwburg. De twee 
nieuwe zalen zijn onderdeel van het 
eind september te openen nieuwe 
gebouw van Het Nationale Toneel 
daarachter. Het Haagse gezelschap 
zal in dat Toneelkwartier zelf het 
ongehoorde aantal van twaalf pre-
mières brengen.

DOOR BERT JANSMA

De gezamenlijke naam Toneelkwartier 
voor het totale complex en dat grote 
aantal premières is bedoeld om, zoals 
Evert de Jager - met Johan Doesburg de 
directie van Het Nationale Toneel - het 
zegt, “met slagkracht” het toneel in Den 
Haag neer te zetten. “Je krijgt straks een 
gebied dat tamelijk uniek is voor Neder-
land. Een hele wijk waarin je naar toneel 
kunt gaan, maar eveneens met een so-
ciale functie. Want ons nieuwe gebouw, 
achter de schouwburg, krijgt ook een 
theatercafé. En in die nieuwe zalen wil-
len we nieuw repertoire spelen. Jonge 
regisseurs, gewaagde, niet voor de hand 
liggende produkties. Het wordt een soort 
‘hit and run’-scenario. Kort repeteren, 
kort spelen, om de beweging in dat nieu-
we gebouw te krijgen”.
In het oude gebouw aan de Schouw-
burgstraat had Het Nationale Toneel de 
voormalige repetitieruimte als Guido de 
Moor-zaal al in gebruik voor een heden-
daags repertoire. 
De naam van de grote Haagse acteur 
verdwijnt dan helaas van de naambord-
jes, maar - verzekert De Jager - hij komt 
straks nog wel ergens terug. De twee 
nieuwe zalen hebben nog geen eigen 
naam. Even geen prioriteit. Dat heeft die 
gezamenlijke presentatie van Koninklijke 
Schouwburg en het Nationale Toneelge-
bouw wél.
De Jager: “Historisch gezien zaten to-
neelgezelschappen en schouwburgen 

aan elkaar vast. In heel Nederland is dat, 
ongeveer in de jaren vijftig, losgeknipt. 
Al gebeurde dat in Den Haag langza-
mer. Want daar had de Haagse Comedie 
toen zo’n naam dat je in de Schouwburg 
nog steeds naar ‘de Comedie’ ging. Met 
die nieuwe zalen achter de schouwburg 
komen gezelschap en schouwburg weer 
heel dicht bij elkaar. 
Het Nationale Toneel gaat de nieuwe 
‘achterkant’ volledig bespelen, maar we 
zitten voor de helft ook in de Koninklijke 
Schouwburg. Dan kan je kiezen hoe je je 
gaat profileren. Alleen die ‘achterkant’? 
Dat is een beetj
e raar. Dan profileer je maar de helft. 

Vandaar die gezamenlijke naam Toneel-
kwartier”.
De keuze voor de twee nieuwe zalen, de 
gezamenlijke naam voor de drie komt 
voort uit de ambitieuze strategie die Het 
Nationale Toneel weer meer een ‘Stads-
theater’ wil maken. Dat duidelijker aan-
wezig wil zijn in Den Haag en er een 
breder publiek en een jónger publiek wil 
aanspreken. “We willen dat eigen plat-
form in die twee zalen sterk neerzetten”, 
stelt De Jager. “We hebben gekeken welke 
leuke, jonge regisseurs er op dit moment 
rondlopen. 
Zo krijgt Susanne Kennedy, 27 jaar, een 
tweede mogelijkheid na ‘Phaedra’s love’. 

Naast Franz Marijnen, een regisseur 
van de oudere generatie. We gaan stuk-
ken spelen die thema’s aansnijden die je 
normaal niet zo gauw aansnijdt. Waar 
over gepraat gaat worden. Zodat je weg 
komt van het: we doen beroemd stuk X 
met de beroemde acteur Y. Judith Herz-
berg schreef het eerste stuk dat we in het 
nieuwe gebouw gaan spelen, ‘Thuisreis’. 
Alexandra Koch, een nieuwelinge, regis-
seert. Thibaud Delpeut, een zeer talent-
volle, net afgestudeerde jonge regisseur, 
maakt twee eigen stukken.”
De voorstellingen ‘achter’ de Konink-
lijke Schouwburg zijn - op Herzbergs 
stuk na - alléén daar te zien; de drie grote 

producties ín die Koninklijke gaan ook 
‘op reis’ door het land. Dat zijn Gerard-
jan Rijnders’ visie op Shakespeare’s ‘As 
you like it’, Johan Doesburg’s regie van 
Christopher Hamptons ‘Liaisons dange-
reuses’ (naar Choderlos de Laclos), en 
een theaterversie van de meest Haagse 
roman van Louis Couperus, ‘Eline Vere’, 
van de hand van regisseur Leon van der 
Sanden. 

K L E I N E  Z I E L E N
Dat wordt dan de derde ‘Couperus’ bij 
Het Nationale Toneel na ‘Kleine zielen’ 
en ‘Oude mensen’. 
Evert de Jager: “Dat grote aantal premiè-
res is planmatig natuurlijk een enorme 
opgave. Dat is ook niet structureel, dat 
wordt in de toekomst vier grote en vier 
kleine producties. Zoiets. Maar dit is een 
daad naar Den Haag toe. Van ‘kom maar 
op’. Bij het jubileum van de schouwburg 
destijds hadden we al eens veertien pro-
ducties gedaan, tien in drie maanden. 
Dat was eigenlijk een ‘testcase’. En dat is 
ons gelukt. Als het meest ‘reizende’ ge-
zelschap van Nederland, hebben we de 
afgelopen jaren ontzettend goed geboerd 
en het verdiende geld geef ik nu uit aan 
deze ontwikkeling. En er is gebleken dat 
we ongelooflijk professionele krachten in 
dit gezelschap hebben. Een fabelachtige 
techniek, de beste van het land. We zijn 
bovendien de enige groep met een eigen 
decoratelier, en we hebben ook nog het 
beste kostuumatelier in Nederland. Wan-
neer je al die zaken moet uitbesteden, red 
je het niet”.

M U Z I E K T H E A T E R P R O D U C T I E
Het nieuwe gebouw aan de Schouw-
burgstraat zal op 28 januari 2008 officieel 
geopend worden met ‘Hollandse Spoor’, 
een muziektheaterproductie met teksten 
van Gerardjan Rijnders,. Ton Vorsten-
bosch, Nazmiye Oral en Kiek Houthuij-
sen. En een ‘band’ onder leiding van 
Harry de Wit. 
De Jager: “Ons cadeautje aan Den Haag. 
We hebben het gebouw gekregen van de 
gemeente en die heeft vreselijk z’n best 
gedaan alles mogelijk te maken. ‘Hol-
landse Spoor’ gaat over Den Haag en 
over een Turks meisje dat aankomt op dat 
Hollands Spoor, verliefd wordt op een 
Nederlandse jongen en geconfronteerd 
wordt met de wijken rond dat Hollands 
Spoor. Een feestvoorstelling die geregis-
seerd gaat worden door Johan Doesburg, 
een ras-Hagenaar die zelf woont op de 
scheiding tussen veen en zand”.

Voor meer informatie: 
www.nationaletoneel.nl en www.ks.nl

Boeiende verteltoon 
van twee Batavianen

Coen Pronk  groeide op met de slogan: ‘Spreek nou maar zo goed mogelijk Ne-
derlands. Dan krijg je een baan’. FOTO MYLÈNE SIEGERS 

Non-stop theater in
nieuw Toneelkwartier

Meral Polat speelt een van de hoofdrollen in ‘Hollandse Spoor’. FOTO ANNALEEN LOUWES

Programma 
Holland
Dance deels
bekend
Het Holland Dance Festival, dat 30 
oktober tot en met 18 november in 
Den Haag wordt gehouden, biedt 
de mogelijkheid een deel van de 
programmering reeds op internet te 
bekijken. Dat kan op www.holland-
dancefestival.com 

Holland Dance is met circa 70 voor-
stellingen, meer dan 100 workshops 
en de Dansparade waaraan ruim 1000 
amateurdansers deelnemen de grootste 
dansbiënnale van Nederland. 
Opnieuw nodigt het festival wereldwijd 
gezelschappen en danskunstenaars uit: 
van oude bekenden tot nieuwe initia-
tieven, van onontdekte parels tot de in-
ternationale top, nieuwe producties en 
bestaande topstukken, jonge talenten 
en artiesten van naam. 
Zoals de jonge theatermakers van de 
DeDe Dance Company uit Jaffa (Israel) 
en de Wee Dance Company uit Berlijn 
( Duitsland) die samen een avondvul-
lend programma vol korte dansstukken 
en video’s presenteren. 

WE R E L D P R E M I È R E S
Ook vinden wereldpremières plaats van 
choreografieën van André Gingras en 
Paul Selwyn Norton. Voor het eerst zijn 
de Raw Dance Company uit Australië, 
Diversions Dance uit Wales en het Lines 
Ballet van Alonzo King uit de USA te 
gast tijdens het festival. Oude bekenden 
keren ook terug: zo brengt Les Ballets 
de Monte-Carlo haar geroemde pro-
gramma met zowel werk van huischo-
reograaf Maillot als de populaire Sidi 
Larbi Cherkaoui. 
Het Holland Dance Festival arrangeert 
graag bijzondere ontmoetingen tussen 
theatermakers. 
Zo heeft het de alphoornmuzikanten 
van Stimmhorn samengebracht met het 
Cathy Sharp Dance Ensemble (beide uit 
Zwitserland). Ook vroeg het Regina van 
Berkel, die haar eerste choreografie tij-
dens het festival van 1998 presenteerde, 
een nieuw stuk te maken, samen met 
topmuzikanten als Wim Vos (Anuma-
dutchi) en David Kweksilber. 
De Nederlandse choreografe Anouk 
van Dijk gaat de samenwerking aan met 
de Beijing Modern Dance Company. 
Het resultaat hiervan beleeft haar we-
reldpremière tijdens het Holland Dance 
Festival. Drie choreografen die tijdens 
het festival een choreografie presente-
ren (Stephen Shropshire, Cathy Sharp 
en Paul Selwyn Norton), maken voor 
WisselWerk een choreografie speciaal 
voor geselecteerde amateurdansers en 
- gezelschappen.

D A N S P A R A D E
Op zondag 4 november heeft voor de 
derde maal de Dansparade plaats: een 
stoet van meer dan 1000 amateurdan-
sers, die al dansend anderhalve kilome-
ter door het centrum van Den Haag af-
leggen, gevolgd door een grootse finale 
op het Spuiplein. 
Deze finale is opnieuw een creatie van 
de Haagse Choreograaf Thom Stuart 
(De Dutch Don’t Dance Division). Tij-
dens het festival worden tevens meer 
dan 100 workshops gehouden, voor 
dansers op ieder niveau: van kennisma-
king tot vergevorderd. 
De stijlen zijn al even divers: van Fla-
menco tot diverse moderne dans tech-
nieken. Extra bijzonder zijn de Holland 
Dance Specials: workshops waarin 
choreografen of dansers die tijdens het 
festival geprogrammeerd staan, aan de 
slag gaan met hun specifieke dans- of 
werkwijze. 


