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In de studio’s van het Nederlands 
Dans Theater (NDT) volgen zestig 
jonge dansers uit de hele wereld de 
jaarlijkse Summer Intensive. In 
deze zomercursus onderwijzen 
NDT-dansers repertoire van het 
wereldberoemde gezelschap. De 
cursisten, tussen 14 en 30 jaar oud, 
zijn naar leeftijd ingedeeld in drie 
groepen. Velen van hen hopen hier 
ooit te komen werken, wat de 
afgelopen jaren verschillende 
oud-cursisten ook lukte.

Door Frans van Hilten

H
et is warm in het 
Lucent Dansthe-
ater aan het 
Spuiplein. In stu-
dio 5 ligt Alice 
Godfrey (20) uit-
geteld van de 

spierpijn op de vloer naast de piano. 
Godfrey komt uit Zuid-Afrika, waar 
het NDT nooit is geweest. Toch is ze 
een groot fan. “Voor mij zijn ze num-
mer één. Ik ken ze van YouTube en 
onze artistiek leider in Zuid-Afrika 
heeft het altijd over ze. Zij heeft me 
aangeraden auditie te doen. Je moet 
dan video-opnamen insturen van een 
balletles en een eigen moderne solo”. 
De lat ligt hoog: voor zestig beschik-
bare plaatsen zijn dit jaar vij$onderd 
video’s ingestuurd. Godfrey heeft bo-
vendien één van de schaarse beurzen 
gekregen die beschikbaar zijn gesteld 
door leden van de Vriendenvereni-
ging. “Ik heb mijn adoptiefouder nog 
niet ontmoet, maar volgende week 
komt hij naar mijn lessen kijken”. 
Sommige mensen bieden ook een 
slaapplaats; de meeste deelnemers 
overnachten in een hostel.
Godfrey heeft er een paar dagen op 
zitten. “De derde dag schijnt het 
zwaarst te zijn”, zegt ze. “Thuis oefen 
ik zo’n zes uur per dag, hier negen. Ho-
pelijk gaat het vanaf nu wat beter”. 
Tussen de spiegels vóór in de studio en 
de barre achterin repeteren groepsge-
noten. Soms wordt er gelachen. Wie 
niet aan de beurt is, zit of ligt aan de 
kant tussen truien en drinkflesjes, 
stretcht, masseert de spieren of sms’t.
Mirko de Campi (19) danst in Floren-
ce en hoopt op een plaats bij het Bal-
letto di Roma. Hij doet de Summer In-
tensive voor de tweede keer. Vorig 
jaar arriveerde de Italiaan vol angstig 
ontzag voor het beroemde NDT, nu 
danst hij een groep hoger en voelt hij 
zich op zijn gemak. “Van wat ik hier 
had meegekregen, bleef ik het hele 
jaar door leren. Over beweging, ex-
pressie. Dat proces eindigt niet na die 
twee weken”.
In de pauzes komen veel deelnemers 
naar de green room, de backstage van 
het Lucent Danstheater. Ze eten er of 

kopen een NDT-shirt, bekijken het 
dagrooster en stellen hun vragen aan 
educatieteam ‘Move In’. Brede ramen 
bieden uitzicht op het Spuiplein, er-
tegenover kijkt een smal venster uit 
op de grootste dansstudio. 

Gaga
De groepen warmen zich ‘s ochtends 
op met ballet of de vloeiende bewe-
gingsleer gaga. Daarna volgen ze re-
pertoirelessen, zowel solo als met 
partner. De jongste groep doet in 
plaats van het zware partnerwerk im-
provisatie. Anders dan vorig jaar 

wordt naast de huischoreografen Sol 
Léon (Spanje) en Paul Lightfoot (En-
geland) geen Jirí Kylián meer gedanst. 
Het Nederlands Dans Theater zal de 
stukken van de Tsjech zelf ook een 
paar jaar niet meer dansen. In plaats 
daarvan staat nu werk van de Canade-
se Crystal Pite op het lesprogramma.
Godfrey noemt de moderne dansstijl 
van hier verfrissend in vergelijking 
met haar klassieke balletopleiding in 
Kaapstad. “Daar is techniek alles, hier 
gaat het veel meer om de bedoeling”. 
Dat kan docente Ema Yuasa bevesti-
gen. “Wat deze dansers zo goed 

maakt, zijn hun creativiteit en fanta-
sie, hun verbeeldingskracht. Die zijn 
veel belangrijker dan techniek”. De 
Japanse Ema Yuasa, al negen jaar NDT-
danseres, geeft de groep van De Cam-
pi en Godfrey ‘New Composition’. In 
deze workshop aan het eind van iede-
re dag werken de groepen onder bege-
leiding aan een eigen stuk. Zo ont-
wikkelen ook de eigen dansers zich 
tijdens de Summer Intensive verder, 
tot docent en choreograaf. 
Niet eerder maakte Yuasa werk voor zo 
veel personen. “Ik dacht dat ik alles 
van tevoren zou moeten bedenken, 

maar toen ik de auditievideo’s zag, was 
ik verbaasd over het hoge niveau. Ik 
geef de dansers nu opdrachten en laat 
ze aan de hand daarvan improviseren 
en creëren. Express yourself”. Mirko 
de Campi is daar blij mee: “Het is fijn 
dat Ema echt met ons samen aan het 
stuk werkt, er is synergie en ik hou van 
haar manier van bewegen”.

Karatetrappen
Wie van studio naar studio loopt, ziet 
hoe verschillend het eigen werk van 
de drie groepen uitpakt. Maakt in de 
ene studio een rij kaarsrechte figuren 
abrupte, gestileerde bewegingen, in 
de volgende vliegen de karatetrappen 
je om de oren. Een bewuste keuze van 
‘Move In’, om een gevarieerd pro-
gramma te kunnen bieden op de af-
sluitende Open Avond. 
Tegen het einde van de eerste week 
krijgen de nieuwe stukken steeds 
meer vorm. Zoals gehoopt is Alice 
Godfrey inmiddels door de ergste pijn 
heen. “Het dansen geeft steeds meer 
voldoening”. De groepen worden 
saamhoriger, mede door het avond-
programma met ontspanning en in-
formatieve bijeenkomsten. Met de 
oudste groep maakt Marco Goecke de 
nieuwe compositie. In Nederland is de 
Duitser vooral bekend als choreograaf 
bij Scapino, maar hij is ook actief voor 
het NDT. Goecke heeft in studio 1 de tl-
buizen uitgedaan en werkt bij het licht 
van twee theaterlampen. Met een vin-
gerknip geeft hij aan wanneer de dan-
sers moeten rennen, opkijken en stop-
pen. Zijn onafscheidelijke teckel schar-
relt rond bij de spiegels.
Goecke laat zijn balletten ontstaan 
zonder vooropgezet plan en vreest al-
tijd weer dat het hem niet zal lukken. 
Met de cursisten experimenteert en 
choreografeert hij dagelijks drie uur. 
Een uitputtingsslag. “Drie uur achter 
elkaar werk ik anders nooit, hooguit 
twee”, vertelt hij. “De druk ligt ook 
nog hoger dan anders, want deze kin-
deren hebben betaald. Ze zullen het 
niet zo gauw zeggen, maar zijn ze te-
vreden met hun solo van misschien 
vijftig seconden?”
Hij ziet grote niveauverschillen. “Ze 
willen natuurlijk allemaal hier dan-
sen, maar dat is heel hoog gegrepen. 
Goede dansers kunnen met één hand 
alles vertellen. Dat heb je of dat heb je 
niet. Maar met kleine correcties, met 
geluid, met opvoeren van de stress, 
kan ik er wel steeds meer uithalen. Ik 
wil ook de zwakste persoon in een 
groep mooi laten zijn, al is het maar 
voor één seconde”.

De dansers van de Nederlands Dans Theater 

Summer Intensive laten zaterdag 16 augus-

tus repertoire en nieuw werk zien in Theater 

aan het Spui. Informatie en reserveren: 

www.ndt.nl
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‘Goede dansers kunnen met 

één hand alles vertellen’

Alice Godfrey repeteert haar solo voor de nieuwe choreografie van haar groep. > Foto: PR


