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CaDance presenteert Life, Living, Dancing in Regentessekwartier
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In CaDance-voorstelling Life, Living, Dancing wordt het hele Haagse Regentessekwartier omgetoverd tot een
danspodium. Denhaag.nl liep de route en ontdekte, dat dans overal op de loer ligt.

Al bij het verzamelpunt Theater Zeebelt wordt duidelijk dat dit geen gewone dansvoorstelling is. Elke 12 minuten
worden 3 personen het Regentessekwartier ingestuurd door een jongeman, die zijn cryptische instructies vergezeld
laat gaan van korte dansbewegingen. Wat volgt is een avontuurlijke tocht vol verrassingen. Soms intiem, soms
dromerig, soms dreigend, soms uitbundig.

Regisseuse Annemarie de Bruijn en choreograaf Bryan Druiventak ontwierpen in opdracht van CaDance Festival
een wandeling langs vooral heel gewone plaatsen – zonder te veel te willen verraden, kan ik toch zeggen dat ik
nooit eerder een dansende kapper had meegemaakt – die laat zien dat alle bewegingen samen het ritme van de
stad vormen.

Als publiek ben je deel van de voorstelling en zit je zo dicht op de dansers dat je hun ademhaling hoort. Dans kan
overal in het straatbeeld opduiken en je kijkt dan ook steeds meer zoekend om je heen: wie is danser, wie argeloze
voorbijganger? Onder die laatste groep valt in elk geval de man die met open mond toekijkt hoe wij met witte
paraplu’s achter een luidkeels zingende gids aanwandelen.

Big Brother-gevoel
Wat respect afdwingt is de perfecte timing waarmee de route is opgezet. Iedere groep krijgt een mobieltje mee en
wordt steeds op het juiste moment opgeroepen om verder te gaan. Je ziet nooit de groep voor of achter je. Als we
even twijfelen over de route, gaat de telefoon: we zagen jullie aarzelen, maar je zit goed. “Dat Big Brother-gevoel
vonden we wel leuk om er in te stoppen,” zegt Annemarie de Bruijn daarover.

De goede timing is volgens haar mede te danken aan de try-outs vorige week: “Iedereen liep bijvoorbeeld véél te
snel. Daarom hebben we in de instructie meegegeven dat je heel relaxed moet lopen, met een coconut beach-
gevoel.” Iets wat nog niet meevalt op een grauwe dag met hevige windstoten.

Behalve professionele dansers werken ook wijkbewoners van het Regentessekwartier mee aan de productie,
evenals amateurdansers van Ex Nunc:Ex Nunc, dansstudenten van CoDarts Rotterdam, jongeren van
DansWerkPlaats Culturalis en leerlingen van de Johan de Wittscholengroep. Annemarie de Bruijn is gewend aan
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het werken met wijkorganisaties. Eerder speelde ze in de film 'Anna, Hanna en Anna (http://www.kosmopolis.nl
/index.php?id=701) ', met en over bewoners van het Haagse stadsdeel Escamp. Door de medewerking van
bewoners wordt de wijk meer dan een décor en zal de deelnemer de straten rondom het Regentesseplein nooit
meer hetzelfde zien.

Life, Living, Dancing (http://www.cadance.nl/nl/producties/life-living-dancing) . Route gelopen zaterdag 5 februari
2011 om 14.30 uur, nog te beleven op 12, 13 en 19 februari op verschillende tijden.
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