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Den Haag stad van vrede, recht én dans
Drie Haagse dansorganisaties bundelen de krachten  
en halen meer internationale dans naar Amare

Den Haag wordt beschouwd als stad van vrede en recht en als het aan Amare, Holland 
Dance Festival en Nederland Dans Theater ligt, wordt dans daaraan toegevoegd. Doordat 
de volledige keten van opleiding en talentontwikkeling tot creatie, presentatie en educatie 
is vertegenwoordigd in de stad, kan Den Haag zich met recht dé dansstad van Nederland 
noemen. Zeker nu de dans een geweldige impuls heeft gekregen met de opening van  
Amare, dat speciaal is ontworpen voor optimale presentatie van (inter)nationale dans. 

Een bijna logisch gevolg was de oprichting van FIND (Fonds Internationale Dans), dat als 
doel heeft spraakmakende internationale dansproducties in Nederland mogelijk te maken 
en Den Haag als de dansstad van Nederland verder te profileren. Met dansvoorstellingen 
die bijdragen aan een verrijking van het aanbod en die anders niet in Nederland te zien zijn, 
kan een breed publiek kennis maken met de rijkdom van de dans.

Vanuit Amare nemen zakelijk directeur Leontien Wiering en hoofd programma Geesje Prins 
zitting in de programmaraad, vanuit Holland Dance Festival is dat artistiek en algemeen 
directeur Samuel Wuersten en vanuit het Nederlands Dans Theater is dat artistiek directeur 
Emily Molnar. De middelen voor FIND komen uit de budgetten van Amare en Holland Dance 
Festival aangevuld met bijdragen van sponsoren en donateurs. 

Per seizoen kiest de programmaraad van FIND voor een aantal verschillende producties en 
deze zondag ziet u de voorstelling À mon bel amour. Acht dansers sloven zich uit, flirten, 
zijn excentriek en dominant in een mix van verschillende dansstijlen, zoals moderne dans, 
waacking, popping, voguing, locking, krump en ballet.

De FIND-programmaraad heet u van harte welkom en we wensen u een fijne voorstelling.

Leontien Wiering, directeur bedrijfsvoering Amare, Jan Zoet, algemeen directeur Amare, Samuel Wuersten, algemeen en artistiek 
directeur, Holland Dance Festival, Emily Molnar, artistiek directeur Nederlands Dans Theater, Geesje Prins, hoofd programmering Amare
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A mon bel amour
Compagnie par Terre | Anne Nguyen
 
De voorstelling À mon bel amour onderzoekt onze ideeën over het individu, het couple 
en het collectief door verschillende opvattingen over identiteit en schoonheid te 
onderzoeken. De dansers zijn zwart, wit, man, vrouw, klassiek, modern of urban geschoold, 
en komen uit allerlei culturen. In hun diversiteit spelen ze de rol van vertegenwoordigers van 
verschillende dansstijlen. Dit levert een dynamische spannende en krachtige voorstelling 
op met beelden die doen denken aan clubs en modeshows. 

In À mon bel amour komen moderne dans, waacking, popping, voguing, locking, krump en 
ballet samen in een soort paringsdans. Acht dansers (vier mannen en vier vrouwen) sloven 
zich uit, flirten, zijn excentriek en dominant, solo, in duetten of als groep. De manieren 
waarop ze met dans hun individualiteit uitdrukken en het publiek verleiden, uitdagen en 
domineren stellen de begrensdheid van onze blik ter discussie. Elke dansstijl draagt met 
bijbehorende muziekstijl een eigen boodschap uit. Over wat als mannelijk of vrouwelijk 
wordt gezien, over culturele archetypen en, daarmee samenhangend, onze (onbewuste) 
vooroordelen.

Deze dansvormen herken je in À mon bel amour
In de voorstelling zie je verschillende moderne en klassieke dansvormen. Sommige lijken 
op elkaar of komen uit elkaar voort. Uiteindelijk is het allemaal dans. Hieronder vind je 
de vormen die Nguyen bewust in de voorstelling heeft opgenomen en wat ze ermee wil 
zeggen. Zo kan je tijdens de voorstelling de dansstijlen herkennen.

Breakdance zegt 
 
Vogue zegt
 
Waacking zegt

Ballerina zegt  

Moderne dans zegt

Krumper zegt

Popping zegt 

Hiphop zegt

Daag me uit

Kijk naar mij 

Vang me

Ik ben goddelijk

Ik ben menselijk 

Ik voel energie

Voel de beat

Stuiter met mij



Waacking is een vorm van streetdance die werd gecreëerd in de LGBT-clubs van Los 
Angeles tijdens het disco-tijdperk van de jaren 70. Waacking, ook wel Punking genoemd, 
was oorspronkelijk vooral populair binnen de Afro-Amerikaanse en Latino gemeenschap. 
De stijl is vooral te onderscheiden door zijn roterende armbewegingen, poses en nadruk  
op expressiviteit. 

Breakdance vormt samen met rap, graffiti en dj’en de vier elementaire onderdelen van 
hiphop. Het dansen zelf wordt breakdancen of breakdansen genoemd.  Breakdance is 
ontstaan eind jaren 1970, begin jaren 1980 in de zwarte achterstandswijken in New York.  
Dj’s in die tijd begonnen draaitafels en een mixer te gebruiken om zo de break van een 
nummer eindeloos door te laten draaien (hier is de naam van afgeleid). Breakdance is de 
manier om te dansen deze nieuwe muziekstijl, die eerst bekendstond als electro, en zich 
later ontwikkelde tot hiphop en rap. Battles zijn een typisch onderdeel van Breakdance.

Vogue is ontstaan eind jaren 70, begin jaren 80 uit performance, een dansstijl die in de 
jaren 30 in Harlem in New York ontstond. Het is een dansstijl die diverse poses imiteert van 
modellen die veelal de cover van het tijdschrift Vogue sierden en zo naam gaven aan deze 
dans. Opvallend aan deze dans zijn de geometrische en gestileerde bewegingen van armen 
en benen en het fragmentarisch lopen over een imaginaire catwalk. Ook extremere, yoga-
achtige houdingen worden gebruikt. De elegante manier van wisselen van pose wekt de 
illusie van een vloeibaar lichaam.

Klassiek ballet heeft naast een choreografie een muzikale compositie en een grafische 
vormgeving in decors en kostuums. Bij verhalend ballet staat de plot beschreven in een 
libretto. Het gaat dus om een samenspel van kunsten. De term ballet verwijst ook naar een 
stijl en techniek van dansen. Het gaat dan om de academische dans die we aanduiden 
als klassiek ballet. Het ballet ontstond tijdens de Italiaanse renaissance en ontwikkelde 
zich aan het Franse hof. In de 18de eeuw werd het een aparte, volwaardige vorm van 
muziektheater. Uit deze periode stammen de basispassen van de klassieke dans.

Moderne dans heeft geen vaststaand bewegingspatroon zoals klassiek ballet. Het is een 
verzamelbegrip voor verschillende zeer individuele danstechnieken uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Tegenwoordig spreek je liever over ‘hedendaagse dans’.

Krumping of Krump is een van hiphop afgeleide dansvorm met een spiritueel kantje. In 
Krump ga je tot het uiterste, waardoor je in trance raakt en je spieren en geest je lichaam 
gaan besturen. Krump is in 2000 ontstaan in Los Angeles (bedenker Tight Eyez) vanuit de 
kerkgemeenschap om jongeren van de straat te houden en hen een activiteit te bieden om 
hun stress te verlichten en hun agressiviteit en andere gevoelens af te reageren.



Popping is in de funkscene ontstaan in de jaren zeventig. Popping is gebaseerd op de 
techniek van het snel spannen en ontspannen van de spieren, zodat er een bepaalde 
beweging (bijvoorbeeld een schok of en robotachtige beweging) door het lichaam van 
de danser gaat, die ook wel een pop, hit of bij een vloeiende beweging een wave wordt 
genoemd. Denk aan Michael Jackson.

Hiphopdans is straatdansstijlen op hiphopmuziek of die onderdeel zijn van de 
hiphopcultuur. Deze dans is beïnvloed door een breed scala aan stijlen, die in de jaren 70 
zijn gecreëerd. TV-shows uit de jaren 80, 90 en 2000 maakten hiphop mainstream. Hoewel 
de dans inmiddels mainstream is in entertainment blijft ze sterk aanwezig en ontwikkelt zich 
verder in de stadscentra. Dit heeft geleid tot de creatie van afgeleide streetdance zoals: 
Memphis jookin, turfing, jerkin’ en krump.

Choreograaf Anne Nguyen over À mon bel amour
“Waarom dansen we? Uit trots, liefde voor schoonheid, de behoefte om onszelf uit te 
drukken, om bij een gemeenschap te horen, om te voelen dat we bestaan…? À mon bel 
amour is een non-stop stoet van lichamen die een kosmopolitisch idee van schoonheid 
vertegenwoordigen. De dansers bewegen allemaal vanuit het hart, ofwel bruisend van 
uitbundigheid, ofwel met een onbewogenheid, die uitdrukking geeft aan de behoefte 
om iets over te brengen aan elke avontuurlijke toeschouwer die het tafereel durft 
aanschouwen. In À mon bel amour daag ik het idee van de toeschouwer uit over lichaam, 
schoonheid, vrouwelijkheid, mannelijkheid, sensualiteit, dierlijkheid en identiteit. Alles is 
symbolisch: niet alleen dansbeweging en houding, maar ook uiterlijk en kleding. Durf te 
pronken, flirterig, assertief, dominant te zijn, een snuifje te pikken, liefde te tonen.  
Jezelf laten zien om te kunnen bestaan.”

Anne Nguyen is één van die zeldzame choreografen die erin slaagt urban dance op een 
prikkelende en originele manier te verbinden met hedendaagse moderne dans én andere 
bewegingsdisciplines. Met vechtsporten bijvoorbeeld, zoals in haar vorige voorstelling 
Kata, die in het Holland Festival stond en een van de favorieten van pers en publiek werd. 
Niet in de laatste plaats dankzij de geweldige dansers van Compagnie Par Terre.

Uitvoerenden
Choreography: Anne Nguyen
Dancers: Sonia Bel Hadj Brahim (waacking, popping), Arnaud Duprat (popping), Stéphane 
Gérard (voguing), Pascal Luce (popping, locking, waacking), Andréa Moufounda 
(contemporary dance), Sibille Planques (contemporary dance), Emilie Ouedraogo (krump), 
Tom Resseguier (ballet)
Original musics: Jack Prest
Fashion design: Manon Del Colle, Arya Haliba
Lighting design: Ydir Acef



Meer FIND-voorstellingen
Circa Contemporary Circus 
Circus en spektakel (12+)

Op wo 15 en do 16 juni brengt een van 's werelds toonaangevendste gezelschappen op  
het gebied van modern circus, het gevierde Circa uit Australië Stravinsky’s beroemde  
en baanbrekende Le Sacre dus Printemps. Onder leiding van circusvisionair Yaron Lifschitz 
is Circa Contemporary Circus in staat extreme krachtige en ontroerende optredens te 
creëren en blijft het de grenzen van de kunstvorm verleggen. Zo vervaagt het verschil 
tussen beweging, dans, theater en circus. Het ensemble van tien uitzonderlijke, veelzijdige 
circusartiesten dringt met hun Sacre voorzien van een doordringend lichtontwerp en een 
opzwepende aangepaste compositie de zintuigen binnen en beroert de ziel.

Opera Ballet Vlaanderen
TEMPUS FUGIT / FUTUR PROCHE

Op ma 20 en di 21 maart 2023 brengt de Belgische topchoreograaf Jan Martens met het 
beroemde Opera Ballet Vlaanderen TEMPUS FUGIT / FUTUR PROCHE. Martens bouwt 
in FUTUR PROCHE met vijftien dansers, twee kinderen en klavecinist Goska Isphording aan 
een voorstelling over de nakende toekomst. Martens’ inspiratie komt uit een verrassend, 
hedendaags repertoire voor het eeuwenoude klavecimbel. Omgekeerd zoekt de Zweedse 
choreograaf Johan Inger in TEMPUS FUGIT naar hoop en troost in tijden van rouw. Op de 
hoopgevende klaviermuziek van Johann Sebastian Bach raakt zijn indringende, gedanste 
verkenning van het rouwproces en de slijtende tijd iedereen in de ziel.

De FIND-programmaraad heeft voor 2023 al weer wat mooie en spectaculaire voorstellingen op het oog. Wilt u als 

eerste op de hoogte zijn? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Amare of Holland Dance Festival op hun websites!

Tickets
amare.nl
holland-dance.com

Danstip in Amare
Op do 8 en vr 9 dec is er de avondvullende dansvoorstelling Nomad. De Vlaams-
Marrokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui en de dansers van Eastman stellen  
een mozaïek samen gebaseerd op de levende en levenloze elementen uit de woestijn. Het is 
Larbi Cherkaoui’s vierde op het Midden-Oosten geïnspireerde muziek van Felix Buxton  
van Basement Jaxx. Ook is het de vierde samenwerking met de Antwerpse modeontwerper 
Jan-Jan Van Essche. Zijn kostuums voor Nomad zijn geïnspireerd op de rijkdom aan stoffen 
die woestijnbewoners dragen om zichzelf te beschermen tegen de hitte. En het decor is 
gevuld met een gigantisch beeld van een woestijn. Dit afgelegen landschap is een metafoor 
voor ultieme vrijheid, maar ook voor de onmogelijkheid om te overleven. 




