
Anne Teresa De Keersmaeker maakt indrukwekkende choreografie
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Je meten met een genie als Bach Dan kan je in Er is dan al een oeuvre van De Keersmaeker
immer zoekend naar de overmoment geweesttomeloze ambitie groots proberen uit te pakken treffende trap van essentie enwaarbij het hele

of het doen zoals Anne Teresa De Keersmaeker puurheid Oké niet elk fragmaal stil was en
een deel waarin het ment weet evenzeer te boeiendeemoedig opteren voor soberheid en eenvoud podium alleen voor en het is soms bijna vertede

En zelfs dan je publiek ademloos achterlaten Met de cellospeler was rend om het contrast te zien

Tegen dan heeft het tussen de wat oudere minderMitten wir im Leben sind imponeert de choreografe licht je het gevoel soepele De Keersmaeker en
gegeven dat het haar jongere veel energiekereeens te meer hans maarten post
nacht geweest is en dansers Maar toch maakt het
dat het nu opnieuw geheel een verbluffende indrukErgens op het einde liggen ze

allemaal op de grond De vier dag wordt Het en is dit een stuk dat in je
dansers en Anne Teresa De krukje heeft voor hoofd blijft zitten Maar het
Keersmaeker terwijl de cellist grootste respect blijf je uitelke suite op een

ander plek op het eindelijk hebben voor cellistvoort speelt Gewoon blijven
liggen het is waarvoor ik ver podium gestaan en Queyras Het is een onwaar
moedelijk geopteerd zou heb je hebt gevoeld dat schijnlijke krachttoer hoe hij
ben als choreograaf Want hoe dit een stuk is dat te midden van alles in opperste
kan je het in s hemelsnaam door de aangehou concentratie twee uur lang
winnen van Bach en van een den soberheid je voor een weergaloze versie van

aandacht heeft gevan zijn grootste klassiekers Bachs muzikale meesterwerk
Toen radiozender Klara in vraagd zorgt
2011 voor het eerst een Dansen het is in
Top 100 maakte stemden de de handen van

Mitten wir im Leben sind Bach6Cellosuitenluisteraars een stukje uit een De KeersmaekerAnne Teresa De Keersmaeker en cellist Jean Guihen Nog in Brussel De Munt 26 en 27van Bachs cellosuites naar de dan ook niet eenQueyraswerkten samen aan de voorstelling september Brugge Concertgebouweerste plaats Wie in de platen verhaaltje vertel
24 10 Antwerpen deSingel 15 tot 18 11bak of streamingdienst gaat len Want zelfs al gaat dit overvan een hymne van theoloog
Gent Opera Gent 15 en 16 12 En in 2018neuzen zal zien dat de grootste leven en dood de titel is er nietMaarten Luther en een zin die
in Luik Leuven en Hasseltzomaar het blijft abstractcellisten uit de geschiedenis ook op het graf van de legenda www rosas be

rische Duitse choreografe Pina weg van enige anekdotiek Dathet werk hebben opgenomen
Bach componeerde de zes Bausch gebeiteld staat betekent soms ook gewoon
suites in de jaren 1717 1723 en wandelen huppelen ja zelfs

Licht en donker iets dat weg heeft van kopeen paar eeuwen later blijven
ze nog altijd harten en hoofden ballen of op de grond blijven

Op een krukje voor de cellist zitten Elk van de eerste vierberoeren
na werd de scène helemaal suites koppelde ze ook duideHet is oud Muntdirecteur

Bernard Foccroulle die de ge lijk aan de persoonlijkheid vanleeg gehouden Gedanst en ge
haar dansers drie mannenmusiceerd wordt er in eenvourenommeerde Franse cellist

Jean Guihen Queyras 50 in één vrouw Maar laat de ogendig wit licht Uitgaande van de
gedachte dat een cello eigenlijkcontact bracht met choreogra schijnlijke eenvoud je niet be

fe Anne Teresa de Keersmae ook geen akkoorden kan spe driegen aan deze cellosuites is
ker 57 Al vlug waren ze eruit len houdt De Keersmaeker het zoals steeds bij De Keers
dat ze dit klassieke werk sa in haar choreografie eveneens maeker een grondige muzikale
men wilden aanpakken Eind analyse voorafgegaan die leideenstemmig aan elke suite

de eerste vier dan toch kop de tot bewegingsmateriaal enaugustus ging de voorstelling
in première op het vermaarde pelt ze slechts één danser Tus een uitgetekend grondpatroon
Duitse Ruhrtriennale festival sendoor komt ze telkens zelf op de vloer waarbij elk detail
en afgelopen zaterdag beleefde zijn reden heeftnaar het publiek toe gewan
het stuk zijn Belgische premiè deld en geeft ze in gebaren het

Blijven zoekenre in de vernieuwde Brusselse cijfer van de volgende suite
Munt Bij de titel Mitten wir aan In elk van de suites danst

im Leben sind hoort eigenlijk ze zelf ook een stukje mee tot Het is vreemd hoe het in al

in de laatste suite uiteindelijk zijn soberheid toch een enornog een tweede deel mit den
Tod umfangen Midden in het toch iedereen samen op het me impact heeft Mitten wir im
leven zijn we door de dood Leben sind voelt op die manierpodium zal staan voor een

fraai laatste deel dan ook logisch aan in hetomgeven Het is de eerste regel

PRINT MEDIA
ROSAS/DE KEERSMAEKER !
Ref : 3684

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 2


