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RASA [NAAR LA BAYADÈRE]
CONCEPT, CHOREOGRAFIE, LIBRETTO –––––––––––   Daniel Proietto
MUZIEK ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Mikael Karlsson
TEKST –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Andrew Wale
CO-CHOREOGRAFIE –––––––––––––––––––––––––––  Lee-Yuan Tu
SCENOGRAFIE –––––––––––––––––––––––––––––––  Nicolás Boni
KOSTUUMS ––––––––––––––––––––––––––––––––––  Tamae Hirokawa
LICHT EN VIDEO ––––––––––––––––––––––––––––––  Martin Flack
ARTISTIEK ADVIES ––––––––––––––––––––––––––––  Shantala Shivalingappa
ORKESTRATIE ––––––––––––––––––––––––––––––––  Michael P. Atkinson
DRAMATURGIE –––––––––––––––––––––––––––––––  Koen Bollen
MUZIKALE LEIDING ––––––––––––––––––––––––––––  Benjamin Haemhouts

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Casco Phil

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   RASA werd ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de dansers van Opera 
Ballet Vlaanderen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Enkele delen uit RASA werden ontwikkeld 
dankzij een residentie van Daniel Proietto, 
in samenwerking met Den Norske Opera & 
Ballett en de dansers van Nagelhus Schia 
Productions ‘Aspirant Mentor Programm’, 
een talentontwikkelingsprogramma voor 
recent afgestudeerde dansers en 
ondersteund door Talent Norge, evenals 
enkele dansstudenten van de 
Kunsthogeschool in Oslo.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   In samenwerking met de Koninklijke 
Balletschool Antwerpen - afdeling lagere 
school Prins Dries, en basisschool  
Sint-Maria, Antwerpen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Deze productie werd gerealiseerd met  
de steun verkregen via de Belgische Tax 
Shelter in samenwerking met BNP Paribas 
Fortis Film Finance.

SPEELDATA
STADSSCHOUWBURG  ANTWERPEN
za 25, zo 26°, wo 29, do 30, vr 31 jan
za 1, zo 2° feb 20:00u/°15:00u

OPERA GENT
vr 7, za 8, zo 9°, di 11, wo 12 feb
20:00u/°15:00u

DUUR
Duur van de voorstelling ca. 3 uur inclusief  
twee pauzes
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BRABANTS / CHERKAOUI RASA

Geacht publiek,

Ballet Vlaanderen presenteert dé avondvullende balletvoorstelling van het seizoen 2019-2020: 
RASA [naar La Bayadère] . 

Zeg niet in de eerste plaats La Bayadère, maar benadruk vooral RASA in de titel. Daar is een 
bijzondere en goede reden voor. Het gonst en rommelt in de klassieke danswereld, van het 
Russische Bolshoi tot het Amerikaanse American Ballet Theater. Zonder afbreuk te doen aan 
de choreografische waarde van de klassieke avondvullende balletten stelt zich de vraag hoe de 
klassieke canon vandaag tot ons spreekt. De tweede akte van Coppélia ligt onder vuur en ook Le 
Corsaire en La Bayadère worden kritisch bekeken wegens hun zeer stereotiepe en denigrerende 
representatie van cultuur en/of ras. En wat te denken van de uiterst rolbevestigende verhoudingen 
tussen man en vrouw of de portrettering van gender in het algemeen in de canon van de klassieke 
balletten? 

Het was voor Ballet Vlaanderen en choreograaf Daniel Proietto al snel duidelijk dat een lichte 
doorslag van La Bayadère niet zou volstaan om een hedendaagse balletvoorstelling te brengen. 
De canon diende duchtig herkauwd te worden met als basis een grote dosis empathie voor ande-
re culturen en een gevoeligheid voor hedendaagse maatschappelijke thema’s – dit alles voortge-
stuwd door een sprookjesachtige verbeelding. Proietto gaat niet zomaar over het muurtje van de 
Oosterse culturen kijken. Hij creëert samen met de dansers van Ballet Vlaanderen, op een nieuwe 
partituur van Mikael Karlsson, een universum waar de rasas, de specifieke gemoedstoestanden 
die bij een publiek worden opgewekt in de Indische kunst, hun plek vinden: van erotiek en roman-
tiek tot verbazing en twijfel alsook toewijding en trouw. Tegen de achtergrond van een imaginaire 
globale ruimte van de hand van Nicolás Boni, die bevolkt is door allerlei wezens en creaturen, 
speelt zich het liefdesverhaal van Nicky, Solor en Gamzatti af. 

Het idee van een canon is om begrijpelijke redenen betwistbaar. Als een canon onveranderlijkheid 
in de hand werkt, staat hij culturele vernieuwing in de weg. Anderzijds zullen kunstenaars, ook in 
de klassieke balletwereld, geen genoegen nemen met stilstand en aan de status-quo blijven  
morrelen. 143 jaar na de première van La Bayadère op de planken van Sint-Petersburg brengt 
Ballet Vlaanderen jullie vandaag RASA. 

Sidi Larbi Cherkaoui  Kiki Vervloessem
Artistiek directeur   Company manager

5



RASA

Beste toeschouwers,

Dat Sidi Larbi Cherkaoui, een van de grootste 
choreografen van onze tijd, me uitgenodigd 
heeft om mijn allereerste avondvullende ballet 
te creëren voor Ballet Vlaanderen betekent 
voor mij een enorme eer. Ik besef dat dit 
Larbi’s eerste avondvullende opdracht is en dat 
hij me die geeft tijdens het jubileumjaar van zijn 
gezelschap. Ik ga met een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel om met die uitzonderlijke kans.

RASA is een viering van de mens in al zijn di-
versiteit. Daarom wilde ik graag met een inter-
nationaal team samenwerken, dat mijn ideeën 
kon bijstellen en verrijken en me helpen een zo 
universeel mogelijk werk te creëren. Voor-
eerst noem ik de Zweedse componist Mikael 
Karlsson, die sinds jaren in New York woont 
en met wie ik nu een derde keer samenwerk. 
Ik bedank Andrew Wale, de Britse schrijver die 
in Mallorca woont en met wie ik al tien jaar een 
team vorm; de Noorse licht- en video-ontwer-
per Martin Flack die al bijna twintig jaar een  
van mijn naaste medewerkers is; de Taiwanese  
en in Göteborg wonende co-choreograaf  
Lee-Yuan Tu; de Japanse kostuum- en mode-
ontwerper Tamae Hirokawa; de Argentijnse 
decorontwerper Nicolás Boni; de in Parijs wo-
nende Indiase danseres en choreograaf Shan-
tala Shivalingappa als artistiek adviseur en de 
Belgische dramaturg Koen Bollen. Allemaal zijn 
ze even bekwaam in hun vak. Ik ben enorm blij 
ze aan mijn zijde te hebben.

Ik wil jullie graag uitnodigen om ook de input 
van de dansers zelf te erkennen. RASA werd 
in nauwe samenwerking met hen gecreëerd. Ik 
moedigde hun betrokkenheid en creativiteit aan 
doorheen het proces. Ik ben erg dankbaar voor 
hun passie, talent en toewijding. Ik wil ook mijn 
diepste dankbaarheid uitdrukken tegenover de 
technische teams van Opera Ballet Vlaanderen, 
de marketingafdeling en de administratieve, ar-
tistieke en onderhoudsdiensten. Iedereen in dit 
huis is tot het uiterste gegaan om deze productie 
mogelijk te maken.

Toen ik de geschiedenis en de veelzijdige iden-
titeit van het gezelschap leerde kennen, wilde 
ik een stuk maken dat die openheid en vrije 
geest die de signatuur vormen van dit huis en 
de steden Antwerpen en Gent belichaamt.

RASA is een erg persoonlijk werk waarvoor ik 
me liet inspireren door mijn eigen ervaringen: de 
trauma’s uit mijn jeugd en mijn herinneringen aan 
huiselijk geweld, armoede en de pesterijen we-
gens mijn worstelingen met mijn genderidenti-
teit. Ik vermengde ze met mijn recente inzichten 
over ongelijkheid, verborgen kolonialisme en de 
sociale structuren die onze individuele vrijheden 
inperken.

In deze tijden denken we meer en meer op een 
politieke wijze en kunnen we onze ideeën en 
bezorgdheden in toenemende mate via sociale 
media verspreiden. We leven in een tijd waarin 
we in alle vrijheid alle aspecten van ons bestaan 
kunnen herzien.

Toen ik de negentiende-eeuwse klassieker 
La Bayadère van choreograaf Marius Petipa 
als uitgangspunt voor RASA koos, was ik me 
erg bewust van de politieke incorrectheid, de 
koloniale brutaliteit en de ouderwetse kijk op 
wat liefde, schuld en straf betekenen. Maar 
centraal in Petipa’s meesterwerk staat een van 
de mooiste, eenvoudigste en aangrijpendste 
balletscènes ooit gecreëerd: het Koninkrijk der 
Schaduwen. Ik hield de negatieve aspecten van 
La Bayadère in gedachten, maar concentreerde 
me op Petipa’s serene concept van eenheid 
in bovengenoemde scène. Wat verenigt ons 
mensen uit het Oosten, Westen, Noorden en 
Zuiden, rijk én arm?

Met die vraag in m’n hoofd reisde ik naar India 
om er zelf de cultuur te ervaren. Bij aankomst 
werd ik meteen geconfronteerd met de hard-
heid van ongelijkheid, al werd ik er tegelijk erg 
warm ontvangen. Ik vergeet nooit het moment 
waarop ik besefte dat niemand rondom mij het 
flesje water dat ik in mijn hand had kon betalen. 
Dat soort ervaringen brachten me ertoe niet 
zozeer op de rijke Indische kunsten te focus-
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RASA

sen maar eerder op zoek te gaan naar de alle-
daagse realiteit in India. Ik reisde door het land 
en ontmoette kunstenaars, activisten, politici 
en gewone tuktuk-bestuurders. Ik bezocht het 
grote transgender-festival in Koovagam en de 
vredevolle ashrams in Tiruvannamalai. Ik sprak 
met velen over de restanten van oude culturele 
en religieuze overtuigingen en hoe die nog 
altijd het alledaagse leven beïnvloeden. We 
hadden het ook over hoe de Britse kolonisatie 
nog doorwerkt. Hoe meer we praatten, hoe 
sterker we beseften dat we allemaal gelijkaar-
dige situaties van over de hele wereld konden 
opnoemen. Als inwoner van Europa denk ik dat 
het belangrijk is om ons bewust te worden van 
de schade die we andere landen berokkend 
hebben en om de wereld als een geheel te be-
kijken. Dat bewustzijn maakt ons menselijk en 
kan een positieve verandering teweegbrengen.

De motor achter mijn oeuvre zijn altijd de 
traditionele en klassieke kunstvormen ge-
weest. Als we hun geschiedenis bestuderen en 
proberen de universaliteit van de eeuwenoude 
verhalen, zoals ook het complexe Bayadère, te 
begrijpen, kan dat ons helpen betere mensen 
te worden. Niet door vast te houden aan de tra-
ditionele en klassieke vormen – die zin hadden 
binnen de context van hun tijd – maar wel door 
ze te bevragen en ze daardoor een nieuwe 
plaats toe te kennen.

De term rasa werd beschreven op verschillende 
manieren, maar de meest passende is volgens 
mij: “Rasa is een spirituele toestand, die wordt 
gerealiseerd door de beleving van een kunst-
vorm die de ontbinding van het ego teweeg-
brengt en de manifestatie van het universele 
contemplatieve zelf veroorzaakt.”

Daniel Proietto
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RASA RASA

SYNOPSIS
PROLOOG

De straten van een grootstad. Solor, een wel-
gestelde jongeman, dwaalt tussen bedelaars. 
De Faker mediteert. Hij vertolkt de stem van de 
wanhopigen en de behoeftigen. Hoe meer geld 
Solor aanbiedt, hoe dwingender de bedelaars 
hem aanklampen. De Faker doet zelf een gooi 
naar de rijkdommen van Solor en biedt hem 
een waaier aan diensten aan. Hij houdt een 
tuktuk tegen en beweert dat de bestuurder zijn 
persoonlijke chauffeur is. De bestuurder zingt 
over de eenheid van liefde, geloof en kunst. 
Hoewel Solor wantrouwend is tegenover de 
Faker, overtuigt die hem er toch van hem te 
vergezellen op een tocht. Voor ze de kans 
krijgen te vertrekken valt de Faker op de grond, 
grijpend naar zijn hart, en sterft.

EERSTE BEDRIJF – 
SOCIAAL SURREALISME

Verpleegsters verschijnen om de Faker te 
reanimeren. Hij springt op, beweert dat hij een 
openbaring heeft gehad en vraagt Solor waar 
hij eerst naartoe wil: “het verleden, het heden 
of de toekomst?”
Wanneer ze vertrekken rent Nicky, een kleine 
jongen, achter hen aan maar zijn pad wordt 
door een spiegel versperd. Starend naar zijn 
spiegelbeeld ziet hij een haveloos kind, een 
verschoppeling. Hij bevindt zich in een elegant 
klaslokaal waar de Gouvernante haar hoog-
geboren leerlingen – het meisje, Gamzatti en 
Solor, een kleine jongen – instrueert in de 
regels van sociale interactie; hoe de rol te  
spelen van de perfecte heer en de perfecte 
dame. Nicky wordt opgemerkt en laat per 
ongeluk zijn schaduw op Gamzatti vallen, 
een afschuwelijke en oneerbiedige daad. 
Doodsbang gooit Nicky zich op de grond in 
een poging zijn eigen schaduw te verdrijven. 
Koningin Victoria komt binnen als geestesver-
schijning, in een rolstoel voortgeduwd door 
haar Page. Ze is afwisselend beestachtig 

en kwetsbaar. Ze vertelt komische anekdo-
tes, veinst hulpeloosheid of drijft zichzelf tot 
woede. Ten slotte herinnert ze zich, ingegeven 
door de aanblik van Nicky op de grond, enkele 
prachtige tempeldanseressen die ze ooit zag,  
de bayadères.
Wanneer Victoria vertrekt, heeft Nicky – onder-
tussen een jongeman geworden  –  een kleine 
groep van zijn vrienden en collega’s-sekswer-
kers om zich heen. Zij moedigen hem aan 
vrouwenkleren aan te trekken en zijn vrouwelij-
ke zelf tevoorschijn te laten komen.
Solor en de Faker komen binnen. Solor 
bewondert Nicky’s schoonheid. De Faker 
onthult dat Nicky de doodsbange jongen was in 
Solors lessen, al die jaren geleden. Nicky ziet 
Solor en gooit zich op de grond, maar Solor tilt 
haar zachtjes op en ze omarmen elkaar teder. 
De Japanse toerist komt binnen en neemt een 
foto van de twee, waarop Nicky wegrent.
Gamzatti is de woorden en gebaren die ze als 
kind leerde aan het repeteren. De Gouvernante 
kondigt de aankomst van Koningin Victoria 
aan, die erop staat dat een huwelijk wordt 
gearrangeerd tussen Solor en Gamzatti – het 
perfecte koppel. Ze dansen voor elkaar, koud, 
een zorgvuldig ingestudeerde dans.
Een droom waarin Nicky ondervraagd wordt 
door de Gouvernante ontvouwt zich. Nicky 
wijst naar de kleine Gamzatti als voorbeeld 
van het soort persoon dat ze ooit hoopt te 
worden, een mooie vrouw, die geraffineerd is 
en ‘gezien’ wordt. Koningin Victoria, verstoord 
door de ‘poëtische’ aard van Nicky, fulmineert 
over de gevaren van populistische kunst terwijl 
de Japanse toerist een selfie neemt tussen 
de bedelaars. Als de droom oplost, is Nicky 
opnieuw te zien als jongeman. In tranen staat 
hij voor een spiegel. De Gouvernante plaagt 
hem op wrede wijze terwijl Gamzatti haar 
geloften aan Solor zingt. De Faker organiseert 
een verlovingsdiner, bijgewoond door Koningin 
Victoria. Het jonge koppel danst, maar de 
Koningin is niet onder de indruk van hun nepro-
mance. Ze beveelt Nicky haar te vermaken met 

een dans, maar bespot dan zijn vrouwelijkheid 
en moedigt iedereen aan om te lachen. Nicky 
laat zijn schaduw met opzet op Gamzatti vallen 
en de Koningin lokt een gevecht uit tussen 
Nicky en Solor. Victoria’s zoon Prins Edward 
komt binnen, verloren in een bloeddorstige 
droom over het jagen op tijgers. Ze vermaant 
hem, hypocriet, wegens zijn hedonisme. Ze 
ruziën en hij dreigt haar neer te schieten, maar 
kan zichzelf er niet toe brengen. Hij loopt 
furieus weg en Victoria triomfeert. Terwijl Solor 
en Gamzatti instructies ontvangen van de 
Gouvernante om de show van hun leven op te 
voeren, gaat Nicky een vunzig ziekenhuis bin-
nen waar hij zich voorbereidt op een operatie. 
De Faker en de Gouvernante worstelen om 
Nicky’s ziel – een worsteling die uitbarst in een 
groot dansnummer.

TWEEDE BEDRIJF – 
DE VERWOESTING VAN HET EGO 

Een ziekenhuis. De Faker ligt dood neer terwijl 
verpleegsters hem proberen te reanimeren. 
Uiteindelijk komt hij weer tot leven en levert 
een tirade aan openbaringen af. Solor is diep 
bedroefd door Nicky’s dood. De Faker stelt zijn 
begrip van verdriet op de proef en stelt alter-
natieven voor voor zijn begrip van de realiteit. 
De Faker wordt almaar onrustiger, de verpleeg-
sters proberen hem te verdoven en in bedwang 
te houden. Ze nemen hem mee en Solor blijft 
alleen achter, gevangen in het schaduwrijk.
Vele mensen en wezens dwalen door een laby-
rinth van schaduwen. Ze zijn verloren in hun 
gedachten en gevoelens van schuld, verlies, 
rouw, spijt en eenzaamheid. Ze zijn verplicht de 
gevolgen van hun daden onder ogen te zien.
Uiteindelijk vindt Solor Nicky’s schaduw en 
tracht hij ermee te dansen. Hij ziet haar in een 
vluchtig moment in de vorm van licht. De Faker 
verschijnt weer met de Tuktuk-bestuurder. Ze 
wekken Solor uit zijn dromerige staat, en ze 
leiden hem terug naar de realiteit. Tegelijkertijd 
zingt de bestuurder over de onvermijdelijkheid 
van de dood en de nood om de finaliteit daar-
van te aanvaarden.

DERDE BEDRIJF – 
DE HARMONIE VAN CHAOS

Rouwend om haar dood voeren Nicky’s 
vrienden een uitvoerig ritueel uit. Solor kijkt 
toe, diep bedroefd maar ongezien, als in een 
alternatieve werkelijkheid.
Uitgeput van verdriet staat Solor samen met 
de Faker achter in een rij. Vooraan in de rij 
wordt de ingang tot wat klinkt als een enorm 
festival bewaakt door een in het roze geklede 
Politieman. De Japanse toerist wordt de toe-
gang ontzegd omdat ze weigert haar telefoon 
af te geven, maar twee bedelaars worden 
binnengelaten. De Faker koopt de Politieman 
om met een joint en hij en Solor gaan binnen. 
De Japanse toerist probeert nog eens en wordt 
toegelaten.
Aan ‘de andere kant’ van de ingang ontmoeten 
Nicky en Solor elkaar opnieuw, als kinderen. 
Ze zien elkaar zoals ze echt zijn en ze herken-
nen ‘de nieuwe orde der liefde’. Prins Edward 
danst voor zijn moeder, maar zij is niet onder 
de indruk aangezien ze het veel te druk heeft 
met schoonmaken wat ze vuil gemaakt heeft. 
Edward herinnert haar eraan dat ze nu slechts 
een simpele ziel is, als ieder ander.
De Gouden Idolen zijn gestript van hun god-
delijke status. De Tuktuk-bestuurder zingt een 
serenade voor Nicky, wier lichaam zich, haast 
goddelijk, in een schrijn bevindt. De viering 
intensiveert terwijl iedereen samenkomt. 
Fantastische schepsels ontmoeten elkaar 
en verenigen zich. Gelijkheid heerst, Solor is 
getuige van een laatste openbaring: “de bran-
dende helderheid van absolute werkelijkheid”.

EPILOOG

Terug in de straten van een grootstad. De 
Tuktuk-bestuurder kijkt toe hoe de armen 
kaarsen aansteken en op het water zetten. Hij 
spreekt van het onuitsprekelijke mysterie van 
het bestaan. Hij herinnert hen eraan dat zolang 
er water is, er hoop is. En dat ze, net als hij, net 
als ieder van ons, geluk hebben dat ze leven.
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RASARASA

SYNOPSIS
PROLOGUE

The streets of a large city. Solor – a wealthy 
young man – wanders amongst the poor. The 
Faker meditates, channeling the voices of the 
desperate and needy. The more money Solor 
offers, the more urgently the beggars beseech 
him. The Faker makes his own bid for Solor’s 
wealth, offering a variety of services. He sum-
mons a Tuk Tuk, and claims the driver is his 
personal chauffeur. The driver sings about the 
unity of love, faith and art. And although Solor 
is distrustful of the Faker, he is convinced to 
join him on a journey. Before they can set off, 
the Faker falls to the floor clutching his heart, 
and dies.

FIRST ACT – SOCIAL SURREALISM 

Nurses appear, to resuscitate the Faker. He 
jumps up, claiming to have had a revelation, 
and asks where Solor would like to go first: 
“the past, the present, or the future?”
As they exit, Nicky – a young boy – runs 
after them, but his way is blocked by a mirror. 
Staring at his own reflection, he sees a ragged 
child, an outcast. He finds himself in an elegant 
schoolroom, and hides, as the Governess 
instructs her high-born pupils – the girl,  
Gamzatti, and Solor, a young boy – the rules 
of social interaction; how to play the role of the 
perfect gentleman, the perfect lady. Nicky is 
spotted, and accidentally casts his shadow on 
Gamzatti, a terrible and disrespectful thing to 
do. Terrified, Nicky throws himself on the floor, 
to dispel his own shadow.
The spirit of Queen Victoria enters in a wheel-
chair, pushed by her Page. She is both brutish 
and fragile by turns. She tells comic anecdotes, 
feigns helplessness, or drives herself to rages. 
Finally, prompted by the sight of Nicky on the 
floor, she is reminded of some beautiful temple 
dancers, the bayadères, she once saw. 
As Victoria exits, Nicky – now a young man – is 
with a small group of his friends and colleagues 
sex workers. They encourage him to dress in 

women’s clothes, and allow his feminine self to 
emerge.
Solor and the Faker enter. Solor admires 
Nicky’s beauty. The Faker reveals that Nicky 
was the terrified little boy in Solor’s lessons, all 
those years ago. Nicky sees Solor and throws 
herself to the floor, he lifts her up and they 
tenderly embrace. The Japanese tourist enters, 
snaps a photo of them, and Nicky runs away.
Gamzatti is rehearsing the words and ges-
tures she learned as a child. The Governess 
announces the arrival of Queen Victoria, who 
insists a marriage be arranged between Solor 
and Gamzatti – the perfect couple. They dance 
for each other – coldly, but carefully studied.
A dream reveals itself, in which young Nicky 
is questioned by the Governess. He points at 
little Gamzatti, as an example of the kind of 
person he hopes to become – someone beau-
tiful, sophisticated and ‘seen’. Queen Victoria, 
disturbed by Nicky’s ‘poetic’ nature, rants about 
the dangers of populist art, whilst the Japanese 
tourist takes a selfie amongst the beggars.
As the dream dispels, Nicky is seen again as 
a young man, crying in front of a mirror. The 
Governess teases him cruelly as Gamzatti 
sings her vows to Solor.
The Faker arranges an engagement dinner, 
attended by Queen Victoria. The young couple 
dance, but the Queen is unimpressed by their 
faux romance. She commands Nicky to enter-
tain her by dancing, but mocks his femininity 
and encourages everyone to laugh. Nicky 
purposefully casts his shadow on Gamzatti, 
and the Queen provokes a fight between the 
two men.
Victoria’s son, Prince Edward enters – lost in 
a bloodthirsty dream of hunting tigers. The 
Queen hypocritically admonishes him for his 
hedonism. They argue, and he threatens to 
shoot her, but can’t bring himself to do it. He 
exits furiously and Victoria is triumphant.
Solor and Gamzatti are given final instructions 
by the Governess, as they prepare to put on 
the ‘show’ of their lives. Nicky enters a seedy 
clinic where he prepares to undergo surgery. 

The Faker and the governess struggle for 
Nicky’s soul - a struggle that explodes into a 
huge dance number.

SECOND ACT – 
THE DESTRUCTION OF THE EGO

A hospital. The Faker lays dead, while several 
nurses attempt to resuscitate him. Eventually, 
he revives, and delivers a tirade of revelations. 
Solor is devastated by Nicky’s death. The 
Faker challenges his understanding of grief; 
proposing alternatives to his comprehension 
of reality. As the Faker becomes increasingly 
agitated, the nurses move in to sedate him, 
restrain him and take him away. Solor is left 
alone, trapped inside the shadow realm.
Various people and creatures wander through 
this maze of shadows. Lost inside their 
thoughts and feelings of guilt, loss, grief, regret 
and loneliness, they are forced to face up to 
the consequences of their actions.
Eventually, Solor finds Nicky’s shadow and 
attempts to dance with it. And, for a fleeting 
moment, Solor sees her in the form of light. 
The Faker reappears with the Tuk Tuk driver. 
They wake Solor from his revery, and guide 
him back to reality, as the Tuk Tuk driver sings 
about the inevitability of death, and the need to 
accept its finality.

THIRD ACT – THE HARMONY OF CHAOS

Mourning her loss, Nicky’s friends perform an 
elaborate ritual. Solor watches, devastated but 
unseen, as if from an alternative reality.
Exhausted by grief, Solor finds himself with 
the Faker at the back of a queue. At the front, 
the entrance to what sounds like an enormous 
festival is controlled by a Policeman, dressed 
in pink. The Japanese tourist is denied entry 
because she refuses to renounce her phone, 
but two beggars are allowed through. The 
Faker bribes the Policeman with a spliff, and 
he and Solor enter. The Japanese tourist tries 
again, and is admitted.
On ‘the other side’ of the entrance, Nicky and 
Solor, meet again as children. They see each 

other as they really are, and recognise ‘the new 
order of love’.
Prince Edward dances for his mother, but she 
is unimpressed; being far too busy cleaning up 
after herself. Edward reminds her that she is 
now just a simple soul, like any other.
The Golden Idols are stripped of their godlike 
status. The Tuk Tuk driver sings a serenade to 
Nicky, who resides, god-like, in a shrine.
The celebrations intensify, as everyone gath-
ers. Fantastical creatures meet and conjoin. 
Equality reigns, as Solor witnesses the final 
revelation – “the burning brightness of unmiti-
gated reality”.

EPILOGUE

Back in the streets of a large city, the Tuk Tuk 
driver watches, as the poor light candles and 
set them on the water. He speaks about the 
ineffable mystery of existence. He reminds 
them that while there is life, there is hope. And 
that like him – like all of us – they are lucky to 
be alive.
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DE HARMONIE VAN CHAOS
Koen Bollen

“What good are songs, or singers?
Why dance or make art?
A transcendental reach for something
Lurking in the dark?
 
To touch the soul, the essence
To tear the soul apart –
A temperamental knife to sever
The tendons of the heart”
 

Met deze woorden heft het openingslied aan 
van de mysterieuze Tuktuk-bestuurder in 
RASA [naar La Bayadère]. Wat is het precies 
dat we beleven bij het lezen van een boek, het 
luisteren naar muziek of het aanschouwen van 
een dansvoorstelling? Die vragen worden niet 
alleen binnen de Westerse kunstfilosofie sinds 
eeuwen gesteld, maar ook in die van het Oos-
ten. De Nāṭya Śāstra, gedateerd ca. 300, is de 
oudste overgeleverde Indische tekst die han-
delt over de complexe relatie tussen kunstwerk 
en toeschouwer. In dit 'Traktaat over drama' 
staat het concept rasa centraal, wat eeuwen-
lang het hoofdonderwerp zou blijven van het 
denken over kunst in Indië. Het bouwt voort 
op de grondgedachte dat het beschouwen van 
kunst een onderdompeling betekent in een fic-
tieve wereld die de beschouwer toelaat over de 
reële wereld te reflecteren. Dat idee vormt ook 
het uitgangspunt van RASA, Daniel Proietto’s 
eigenzinnige kijk op de negentiende-eeuwse 
oriëntalistische klassieker La Bayadère.

HET BEGRIP RASA

Rasa betekent letterlijk ‘smaak’ en duidt op een 
niet in woorden te vatten mentale toestand 
die een gevoel van vervulling uitlokt tijdens de 
beleving van een kunstwerk. Volgens de Nāṭya 
Śāstra wordt rasa opgewekt door het samen-
gaan van verschillende ‘factoren’, ‘reacties’ en 
‘emoties’. Er staan acht ‘emoties’ ter beschik-
king van de kunstenaar: verlangen, vertier, ver-
driet, woede, vastberadenheid, angst, afkeer en 

verbazing. Anderhalf millennium later voegde 
de filosoof Jagannatha in zijn traktaat over 
rasa uit ca. 1650 een negende toe: die van de 
vrede. Zijn idee bestaat erin dat het individu 
“uit louter gelukzaligheid bestaat, die versluierd 
wordt door het dagelijkse bestaan”. Die staat 
wordt bereikt door “het verwijderen van de 
boeien van het leven waardoor de verduiste-
ring teniet gedaan wordt en de vreugde van 
een puur en onvervalst bewustzijn opgewekt 
wordt”. De ‘factoren’ waarnaar verwezen wordt, 
zijn de scenische elementen die aangewend 
worden om emoties te veruitwendigen, zoals 
het gebruik van licht of kostuums. De ‘reacties’ 
zijn dan weer de bewegingen of houdingen van 
de figuren op de scène zoals een bepaalde 
blik. Door de vermenging van al die elemen-
ten kan rasa zich uiteindelijk manifesteren als 
een spirituele toestand die wordt gerealiseerd 
door de beleving van een kunstvorm die de 
ontbinding van het ego teweegbrengt en de 
manifestatie van het universele contemplatieve 
zelf veroorzaakt. Een verdere grondvoorwaarde 
voor rasa wordt omschreven in een vaak aange-
haald citaat van de negentiende-eeuwse denker 
Ananadavardhana: “Als de poëet vervuld is van 
passie, zal de hele wereld die opgeroepen wordt 
in zijn gedicht bestaan uit rasa. Wanneer dat niet 
zo is, zal het ervan verstoken zijn.” Het idee dat 
een kunstwerk de expressie is van de persoon-
lijke emoties van de kunstenaar staat ook in  
Proietto’s visie cruciaal. De ‘factoren’, ‘reac-
ties’ en ‘emoties’ die hij aanwendt in zijn ballet, 
stammen uit zijn persoonlijke ervaringen. Hij 
abstraheert die echter naar universeel geldende 
beelden. Daarnaast laat hij zich inspireren door 
de Indische cultuur en de context van het Britse 
kolonialisme en behoudt hij elementen uit de 
oorspronkelijke La Bayadère die hij hercontex-
tualiseert.

VAN DEVADASI TOT BAYADÈRE

Het Franse woord bayadère is afgeleid van 
het Portugese bailadeira, of danseres, en 

werd voor het eerst gebruikt in de zestiende 
eeuw door handelsreizigers. De danseressen 
naar wie ze verwezen, waren de zogenaamde 
devadasi: jonge meisjes en vrouwen die in 
dienst van een godheid in tempels dansten 
om de energie tussen het goddelijke en het 
menselijke zichtbaar te maken. De emotionele 
staat die daardoor geëvoceerd werd bij de be-
schouwer, kan evengoed omschreven worden 
met de term rasa. Religie en kunst zijn in de 
Indische kunstgeschiedenis niet los van elkaar 
te beschouwen. De devadasi genoten een 
hoge status en een bijzondere bescherming 
van hun oversten. Er zijn weliswaar vermel-
dingen van de devadasi sinds het einde van 
dertiende eeuw in Europa, maar echt bekend 
werden ze pas in het Westen door Goethes 
beroemde ballade uit 1797 Der Gott und die 
Bajadere, waarin de connotatie gemaakt wordt 
van bajadère met prostituee. Dat illustreert 
de perceptie van devadasi in het Westen. 
Tijdens het Britse bewind (vanaf het begin van 
de zeventiende eeuw) werden de devadasi in 
de illegaliteit gedrongen en verloren ze hun 
beschermheren en daarmee hun status. Ze 
werden beschouwd als prostituees, niet langer 
als heilige danseressen. Het eerste ballet met 
devadasi als onderwerp draagt dezelfde titel 
als Goethes gedicht en werd in 1830 gecre-
eerd in Parijs. Kort daarna toerde een troep 
devadasi door Europa en deed onder andere 
Frankrijk, Engeland en België aan. De Indische 
danseressen wekten furore en inspireerden 
de kunsten verder. Lucien Petipa creëerde in 
1858 het ballet Sacountala in Parijs, gebaseerd 
op een Indisch drama. In 1877 volgde zijn 
broer Marius Petipa met het iconische ballet La 
Bayadère, een van de meesterwerken van het 
ballet à grand spectacle. Hoewel La Bayadère is 
opgevat als een oriëntalistische fantasie is een 
verrassend groot aantal realistische referenties 
in het oorspronkelijke libretto opgenomen, 
zoals het ritueel van het vuur waarmee het 
stuk opent, de wil van de tempelpriester om 
de liefde van de tempeldanseres te winnen en 
het idee dat een devadasi zou dansen op het 
huwelijksfeest van een Radja. Ook de geheime 
liefdesverhouding van de krijger Solor met de 

tempeldanseres Nikija zou in het negentien-
de-eeuwse Indië met zijn rigide kastensysteem 
ondenkbaar zijn geweest. Dat laatste zal ook 
de premisse blijven in Daniel Proietto’s herta-
ling van La Bayadère.

PROIETTO’S RASA

Daniel Proietto groeide op in Argentinië, stu-
deerde er ballet en danste de beroemde solo 
van Solor voor een wedstrijd. Hij herinnert zich 
zijn eerste kennismaking met La Bayadère: 
“Ik was twaalf toen. Ik werd volledig meege-
sleept door het verhaal. Het had een enorme 
emotionele impact op me om Solors variatie 
te dansen.” Toen hij kort daarna les kreeg van 
Gabrielle Komleva, een van de beroemdste 
Nikija’s uit de geschiedenis, en zij in detail over 
haar glansrol vertelde, liet dat opnieuw een 
grote indruk na. Van jongs af aan werd Proietto 
ook in contact gebracht met tai chi, yoga, 
meditatie en meer en meer raakte hij geïnte-
resseerd in Oosterse danskunst. Proietto ging 
later zelfs kabuki studeren in Japan. “Het idee 
dat dans en bij uitbreiding alle kunst sacraal 
is, is cruciaal binnen mijn werk. We zijn in het 
Westen vergeten dat het podium een helende 
ruimte is. Daarom is teruggaan naar het idee 
van de oorspronkelijke devadasi zo belangrijk 
voor mij.” Al deze gedachten brachten Proietto 
ertoe een nieuwe versie van La Bayadère te 
creëren, maar één ervaring was doorslagge-
vend: “Toen ik twee jaar geleden La Bayadère 
in Londen zag, was ik er door overweldigd. 
Omringd door de intellectuele elite van Europa 
aanschouwde ik een werk dat zo politiek incor-
rect is en dat geladen is met al het wangedrag 
van Europa jegens vele culturen en landen. 
Daarom wilde ik met RASA reflecteren over 
de geschiedenis van Europa. We vergeten 
soms verder te kijken dan de schoonheid van 
een ballet als La Bayadère.” Marius Petipa’s 
oriëntalistische klassieker La Bayadère uit 
1877 wordt vandaag meestal uitgevoerd in de 
versie die Natalia Makarova in 1980 maakte 
voor het American Ballet Theatre. Proietto 
behoudt de drie bedrijven uit die verkorte 
versie. Het eerste bedrijf krijgt bij hem de titel 
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“Maatschappelijk surrealisme”. Daarin worden 
de verschillende karakters en hun verhaallijnen 
gepresenteerd. De hoofdpersonages Solor 
en Gamzatti behouden hun naam, maar Nikija 
krijgt de mannelijke vorm van de naam: Nicky. 
De Fakir wordt omgedoopt tot The  
Faker en de Radja en Braham maken plaats 
voor een Gouvernante en Queen Victoria 
zelf, die door haar groteske karakteriseringen 
losstaat van de specifieke historische figuur 
waarop ze gebaseerd is. Proietto’s tweede be-
drijf krijgt de titel “De vernietiging van het ego”. 
Daarin staat de hertaling van het beroemde 
Koninkrijk der Schaduwen voorop. Het derde 
bedrijf noemt Proietto “De harmonie van cha-
os”. Daarin wordt de apotheose, een erg korte 
scène aan het einde van het oorspronkelijke 
ballet, uitgewerkt tot een volledig bedrijf waarin 
de ontwikkeling van de verschillende persona-
ges tot voltooiing gebracht wordt. In dit derde 
bedrijf behoudt Proietto ook een ander idee uit 
de klassieke negentiende-eeuwse balletten: de 
divertimenti. Dat zijn een reeks (vaak exoti-
sche) dansen die inhoudelijk los staan van de 
plot en elkaar in hoog tempo opvolgen. Ook 
het grote aandeel van pantomime – theatrale 
scènes binnen het laat-negentiende-eeuwse 
ballet – wordt door Proietto naar vandaag  
vertaald. Voor zijn visie op Indië en de deva-
dasi liet Marius Petipa zich inspireren door 
de bronnen die voor hem beschikbaar waren, 
zoals tekeningen en teksten die Indische dans 
afbeeldden en beschreven. Zo creëerde hij een 
oriëntalistisch ballet dat de Indische dans bij 
momenten evoceert. Deze dansstijlen worden 
ook door Proietto vrijelijk aangewend. “Ik heb 
een groot respect voor traditie”, stelt hij. “Ik 
studeerde zeven jaar kabuki, ik begrijp hoe 
lang nodig is om een traditionele techniek te 
beheersen. Tegelijk moeten we constant door 
andere culturen geïnspireerd kunnen worden. 
Dat kan door middel van talrijke referenties, 
dansstijlen en verhalen. Belangrijk is wel dat je 
het met respect doet.”

MAATSCHAPPELIJK SURREALISME

In het eerste bedrijf van RASA zet Proietto de 

grondbeginselen uit voor zijn werk. Een van de 
hoofdbegrippen uit de rasa-filosofie is het los-
laten in de kunst van al te directe verwijzingen 
naar de realiteit. De choreograaf wendt een 
veelvoud aan verwijzingen aan om een heden-
daags verhaal te vertellen over de zoektocht 
van een individu naar zichzelf, over liefde en 
vooral over de zoektocht naar een utopische 
eenheid tussen mensen onderling en tussen 
mens en universum. Proietto speelt met name 
in het eerste bedrijf een spel met archetypes. 
Zo behandelt hij het thema van het kolonialis-
me aan de hand van een persiflage op Queen 
Victoria en haar zoon Edward. 
Uit Marius Petipa’s memoires, gepubliceerd in 
1906, blijkt dat hij heel vaak literaire bronnen 
gebruikte bij het creëren van nieuwe ballet-
libretti, die vaak verbonden waren met poli-
tieke gebeurtenissen of gecreëerd werden in 
samenhang met thema’s die op een bepaald 
moment ‘in’ waren. In de jaren 1875 en 1876 
was een van die brandende onderwerpen 
het bezoek aan Indië van Prince Edward, de 
oudste zoon van Queen Victoria, koningin van 
het Britse Koninkrijk en keizerin van Indië. In 
Franse en Russische tijdschriften versche-
nen tekeningen en berichten over die tot de 
verbeelding sprekende reis met onder meer de 
jacht op een tijger en Indische dansen, die  
Petipa zou gebruiken als inspiratiebron. De 
Radja, die het gedwongen huwelijk organiseert 
tussen Solor en Gamzatti, wordt in Proietto’s 
versie omgevormd tot de figuur van Queen  
Victoria. “Het thema van het gedwongen 
huwelijk kon ik vertalen naar een idee dat ook 
vandaag nog leeft”, stelt Proietto. “Al duizen-
den jaren wordt ons aangeleerd door religie, 
maatschappij, films en muziek dat liefde een 
huwelijk is tussen een man en een vrouw. 
Voor het eerst in de geschiedenis stappen we 
daar nu meer en meer van weg. We kunnen 
voor onszelf denken en zelf invulling geven 
aan wat liefde kan betekenen. Het voelt aan 
als het einde van een tijdperk en dat vier ik 
een beetje met RASA.” Het is de Gouvernante 
(een vertaling van de figuur van de Braham of 
tempelpriester) die de jonge Solor en Gamzatti 
de sociale normen aanleert. Die gedwongen 

leefwijze uit zich op het verlovingsfeest van de 
volwassen Solor en Gamzatti, wanneer duide-
lijk wordt dat beide figuren geen oprechte maar 
een gedwongen, sociaal aanvaarde liefdesrela-
tie beleven. Zowel de Gouvernante als Victoria 
zal doorheen Proietto’s ballet een traject van 
wroeging en bewustwording afleggen.
Misschien wel de belangrijkste verschuiving 
die in de hertaling van Bayadère tot RASA 
plaatsvindt, is dat het hoofdpersonage Nicky 
een man is die een vrouw, en meer bepaald 
een danseres, wil zijn. Ook dat is een persoon-
lijke ervaring die Proietto incorporeert in zijn 
werk: “Ik begon me als drag te kleden toen ik 
veertien was en ook tijdens mijn lessen kabuki 
heb ik extreem gedetailleerd bestudeerd hoe ik 
een vrouw kon portretteren. Als tiener vroegen 
mensen me of ik van geslacht wilde verande-
ren, maar dat was hun perceptie van mij. We 
leven in een tijd waarin iemands genderidenti-
teit niet langer in de handen van de ander ligt, 
maar we dat zelf onder controle hebben. Het 
gaat erom hoe jij jezelf ziet. Daarnaast vond ik 
het belangrijk om een dergelijk personage neer 
te zetten omdat het nog nooit gedaan is in 
ballet. Waarom bestaan hier nog taboes rond? 
Ik verheug me op een toekomst waarin we 
echt respect hebben voor wie en hoe we zijn. 
Waarin geen binaire ideeën meer bestaan.”
 

DE VERNIETIGING VAN HET EGO

De beroemdste scène uit La Bayadère is het 
virtuoos gedanste ballet-blanc: het Koninkrijk 
der Schaduwen. De ballets-blancs waren sinds 
het romantische ballet in het midden van 
de negentiende eeuw een must binnen de 
structuur van nieuwe balletten. Hierin vormden 
meestal bovennatuurlijke wezens, gedanst 
door ballerina’s in witte tutu’s, het hoofdonder-
werp. In RASA is de schaduwwereld donkerder 
dan de spirituele abstractie die bij Petipa ge-
toond wordt. De schaduwen zijn erg verbonden 
met het verhaal dat Proietto hoorde toen hij op 
reis was in India. “Ik ontmoette een uitgever 
die werkt met teksten over de Dalit, een groep 
van miljoenen mensen die buiten het kas-
tensysteem vallen en de onderste laag van de 

bevolking vormen. Hij vertelde me het verhaal 
van een meisje dat haar schaduw liet vallen 
op een andere persoon, wat beschouwd wordt 
als een belediging. Ze werd zo hard geslagen 
dat ze bijna stierf. Het is een afschuwelijke 
gebeurtenis en tegelijk een duidelijke metafoor 
voor arme mensen overal.” Zo werpt Nicky 
haar schaduw op Gamzatti in het eerste bedrijf. 
“Enkel mijn schaduw, die op de grond valt, is 
zichtbaar. Ik, die de schaduw werp, ik ont-
breek.” Met die woorden beschrijft Nicky haar 
zijnstoestand als outcast, als een verschoppe-
ling die worstelt met haar genderidentiteit, en 
die anders dan Solor en Gamzatti geen kansen 
krijgt om opgeleid te worden, om deel uit te 
maken van een maatschappelijk systeem, of 
zelfs maar om de liefde te kennen. Het zijn ook 
een veelvoud aan schaduwen die een labyrint 
vormen waarin Solor en de andere personages 
verdwalen en op zoek zijn naar zichzelf.

DE HARMONIE VAN CHAOS

De acht rasa’s uit de Nāṭya Śāstra komen met 
name aan bod in de eerste twee bedrijven. In 
het derde bedrijf vormt de negende rasa, die 
van de gelukzaligheid, het uitgangspunt. Het 
derde bedrijf, De harmonie van chaos, om-
schrijft Proietto als “een ruimte waarin iedereen 
en alles in harmonie naast elkaar kan bestaan. 
In donkere politieke tijden als deze bedenk 
ik me vaak hoe belangrijk het is geduld en 
respect voor elkaar te hebben en voor ver-
schillende culturen. Onlangs dacht ik op het 
vliegveld bij mezelf: Mijn god, waarom vragen 
ze om m’n paspoort? Begrijpen ze dan niet dat 
het universum van iedereen is? Dat is de Har-
monie van chaos: een ruimte waar alles naast 
elkaar bestaat, mijn ideale haven.” Dat idee is 
een hertaling van de apotheose aan het einde 
van La Bayadère, wanneer Solor en Nikija de 
trappen bestijgen die naar de hemel leiden. 
“In de meeste balletten wordt het hiernamaals 
gesuggereerd als een perfecte wereld, hoewel 
ik denk dat we zo’n hemel hier en nu mogelijk 
moeten maken. Voorop staat daarvoor respect 
voor mensen, dieren, de wereld waarin we 
leven en het hele universum.”
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RASARASA

THE HARMONY OF CHAOS
Koen Bollen

“What good are songs, or singers?
Why dance or make art?
A transcendental reach for something
Lurking in the dark?
 
To touch the soul, the essence
To tear the soul apart –
A temperamental knife to sever
The tendons of the heart”

 
With these words, the mysterious Tuk Tuk 
driver begins the opening song of RASA [after 
La Bayadère]. What exactly is it that we expe-
rience when reading a book, listening to music 
or watching a dance performance? These 
questions have not only been asked for centu-
ries in the philosophy of art in the West, but in 
the East as well. The Nāṭya Śāstra, dating from 
ca. 300, is the oldest surviving Indian text that 
deals with the complex relationship between 
artwork and viewer. Central to this ‘Treatise 
on Drama’ is the concept of rasa, which for 
centuries would remain the primary focus of 
thinking about art in India. It further elaborates 
the basic principle that experiencing art means 
immersion in a fictional world that allows the 
viewer to reflect on the real world. That idea is 
also the starting point for RASA, Daniel Proiet-
to’s unconventional take on the nineteenth-cen-
tury orientalist classic La Bayadère.
 

THE CONCEPT OF RASA

Rasa literally means ‘taste’ and signifies an 
ineffable mental state that elicits a sense of 
fulfilment during the experience of a work of 
art. According to the Nāṭya Śāstra, rasa is in-
duced by the combination of various so-called 
‘factors,’ ‘reactions,’ and ‘emotions’. Eight 
‘emotions’ are available to the artist: desire, 
amusement, grief, anger, determination, fear, 
revulsion and amazement. A millennium and a 
half later, the philosopher Jagannatha added a 
ninth factor in his treatise on rasa from around 

1650: that of peace. His idea is that the individ-
ual “consists of pure bliss, which is veiled by 
day-to-day existence”. That state is achieved 
by “removing the shackles of life, thus lifting 
the veil and eliciting the joy of a pure and 
unadulterated consciousness”. The ‘factors’ 
referred to are the scenic elements used to 
express certain emotions, such as lighting or 
costumes. The ‘reactions’ are the movements 
or postures of the figures on stage, such as a 
certain facial expression.
Through the combination of all of these 
elements, it is possible for rasa to ultimately 
emerge as a spiritual state that is realized 
through the experience of an art form that 
causes the dissolution of the ego and leads to 
the manifestation of the universal contempla-
tive self.
 A further basic condition for rasa is described 
in an oft-cited quote from the nineteenth- 
century thinker Ananadavardhana: “If the poet 
is full of passion, the entire world evoked in 
his poem will consist of rasa. If not, it will be 
devoid of it.” The idea that a work of art is the 
expression of the artist’s personal emotions is 
also essential to Proietto’s vision. The ‘factors’, 
‘reactions’ and ‘emotions’ that he uses in his 
ballet stem from the personal life experiences 
of the choreographer. However, he abstracts 
them into universal imagery. He also draws in-
spiration from Indian culture and the context of 
British colonialism and retains and re-contextu-
alises elements from the original La Bayadère.

FROM DEVADASI TO BAYADÈRE

The French word bayadère is derived from 
the Portuguese bailadeira, or female dancer, 
and was first used in the sixteenth century by 
travelling merchants. The dancers they referred 
to were the so-called devadasi: young girls and 
women who danced in the service of a deity 
in order to render visible the energy between 
the divine and the human. The emotional state 
thus elicited in the viewer can also be de-

scribed with the term rasa. In Indian art history, 
religion and art cannot be viewed as separate 
from one another. The devadasi enjoyed 
high status and special protection from their 
patrons.
 Although there have been references to 
the devadasi in Europe since the end of the 
thirteenth century, they only really became 
known in the West through Goethe’s famous 
ballad from 1797 Der Gott und die Bajadere, in 
which the bayadère is given the connotation 
of a prostitute. This illustrates the way that the 
devadasi were perceived in the West. Under 
British rule (starting in the beginning of the 
seventeenth century) the devadasi were forced 
into illegality, causing them to lose their patrons 
and consequently, their status. They came to 
be seen merely as prostitutes, and no longer 
as sacred dancers.
 The first ballet on the subject of devadasi 
bears the same title as Goethe’s poem and 
was created in 1830 in Paris. Shortly thereafter, 
a troupe of devadasi toured various countries 
in Europe, including France, England and Bel-
gium. The Indian dancers caused a sensation 
and further inspired the arts. Lucien Petipa 
created the ballet Sacountala in Paris in 1858, 
based on an Indian drama. In 1877, his brother 
Marius Petipa followed with the iconic ballet La 
Bayadère, one of the masterpieces of the ballet 
à grand spectacle. Although La Bayadère is 
conceived as an orientalist fantasy, the original 
libretto includes a surprising number of realistic 
references, such as the ritual of the fire with 
which the piece opens, the desire of the tem-
ple priest to win the love of the temple dancer 
and the idea that a devadasi would dance at a 
Rajah’s wedding party. The secret love affair 
between the warrior Solor and the temple 
dancer Nikija would also have been unthinkable 
in the nineteenth-century India, with its rigid 
caste system. This relationship remains the 
premise in Daniel Proietto’s treatment of  
La Bayadère.
 

PROIETTO’S RASA

Daniel Proietto grew up in Argentina, studied 
ballet and danced the famous Solor solo for 

a competition. He remembers his first en-
counter with La Bayadère: “I was twelve years 
old. I was really transported by the story. It 
had a huge emotional impact on me to dance 
Solor’s variation.” Shortly thereafter, when he 
was taught by Gabrielle Komleva, one of the 
most famous Nikijas in history, she explained 
in detail about her starring role. It again made 
a big impression. From an early age, Proietto 
was also brought into contact with tai chi, yoga, 
and meditation and he became increasingly in-
terested in Eastern dance styles. Proietto later 
even went to Japan to study kabuki. “The idea 
that dance and, by extension, all art, is sacred 
is crucial in my work. We have forgotten in the 
West that the stage is a space for healing. That 
is why going back to the idea of   the original 
devadasi is so important to me.” All these 
thoughts led Proietto to create a new version 
of La Bayadère, but one experience was deci-
sive: “When I saw La Bayadère in London two 
years ago, I was overwhelmed by it. Surround-
ed by Europe’s intellectual elite, I watched 
a work that is so politically incorrect and so 
highly charged with all of Europe’s wrongdoing 
against many cultures and countries. That is 
why, with RASA, I wanted to reflect on the his-
tory of Europe. We sometimes forget to look 
beyond the beauty of a ballet like La Bayadère.”
Marius Petipa’s orientalist classic La Bayadère 
from 1877 is today generally performed in 
the version that Natalia Makarova created in 
1980 for the American Ballet Theater. Proietto 
retains the three-act structure from that short-
ened version. He gives the first act the title 
‘Social Surrealism’. This is where the different 
characters and their storylines are presented. 
The main characters of Solor and  
Gamzatti keep their names, but Nikija is given 
the masculine form of the name: Nicky. The 
Fakir is renamed The Faker and the Rajah 
and Braham are replaced by a Governess and 
Queen Victoria herself, who, in her grotesque 
characterization, is distinct from the specific 
historical figure on which she is based.  
Proietto’s second act is entitled ‘The destruc-
tion of the ego’. It focuses on the reworking 
of the famous scene of the Kingdom of the 
Shades. Proietto calls the third act ‘The har-
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mony of chaos’. Here, the apotheosis, a very 
short scene at the end of the original ballet, is 
developed into an entire act in which the arcs 
of the various characters reach completion. In 
this third act, Proietto also retains another idea 
from the classical nineteenth-century ballets: 
the divertimenti. These are a series of (often 
exotic) dances that are independent of the 
plot and follow each other in rapid succession. 
Proietto also translates the extensive use of 
pantomime – the theatrical scenes in late-nine-
teenth-century ballet – into contemporary 
terms. For his vision of India and the devadasi, 
Marius Petipa was inspired by the sources that 
were available to him, such as drawings and 
texts that depicted and described Indian dance. 
He thus created an orientalist ballet that at 
times evokes Indian dance. These dance styles 
are also used freely by Proietto. “I have a great 
respect for tradition”, he says. “I studied kabuki 
for seven years, I understand how long it takes 
to master a traditional technique. But at the 
same time, we constantly need to be inspired 
by things. This is possible through numerous 
references, dance styles and stories. It is im-
portant that you do it with respect.” 

SOCIAL SURREALISM

In the first act of RASA, Proietto sets out the 
basic principles for his work. One of the main 
concepts in the rasa philosophy is letting go 
of overly direct references to reality in art. The 
choreographer uses a multitude of references 
to tell a contemporary story about an indi-
vidual’s search for the self, about love and 
especially about the search for a utopian unity 
between people mutually and between people 
and the universe. Proietto plays with arche-
types, especially in the first act. For example, 
he addresses the theme of colonialism through 
a persiflage on Queen Victoria and her son 
Edward.
Marius Petipa’s memoir, published in 1906, 
shows that he very often used literary sources 
to create new ballet libretti, which were often 
related to political events or themes that were 
‘in’ at a given moment. In the years 1875 and 

1876, one of those hot topics was the visit 
to India by Prince Edward, the eldest son of 
Queen Victoria, queen of the United Kingdom 
and empress of India. Evocative drawings and 
reports appeared in French and Russian mag-
azines about this fascinating journey, including 
the hunt for a tiger and Indian dances, which 
Petipa would use as a source of inspiration. 
The Rajah, who arranges the forced marriage 
between Solor and Gamzatti, is transformed 
in Proietto’s version into the figure of Queen 
Victoria. “I was able to translate the theme of 
forced marriage into a notion that is still with us 
today”, says Proietto. “For thousands of years, 
religion, society, films and music have taught 
us that love is a marriage between a man and 
a woman. For the first time in history, we are 
increasingly moving away from this. We can 
think for ourselves and give our own interpreta-
tion of what love can mean. It feels like the end 
of an era and I am celebrating that a little bit 
with RASA.” It is the Governess (a translation 
of the figure of the Braham or temple priest) 
who teaches young Solor and Gamzatti the 
social norms. This constrained way of living is 
expressed at the engagement party of the adult 
Solor and Gamzatti, when it becomes clear that 
for both characters, it is not a genuine love, 
but rather a forced, socially accepted relation-
ship. In the course of Proietto’s ballet, both the 
Governess and Victoria undergo a process of 
remorse and recognition.
Perhaps the most important shift that takes 
place in the reworking of Bayadère to create 
RASA is that the main character Nicky is a man 
who wants to be a woman, a female dancer, to 
be specific. That, too, is a personal experience 
that Proietto incorporates into his work: “I  
started dressing in drag when I was fourteen 
and during my kabuki course, I also studied 
how to portray a woman in great detail. As a 
teenager, many people asked me if I wanted to 
change gender, but that was the perception of 
the others towards me. We now live in a time 
when one’s gender identity is no longer in the 
hands of the other, but is something that we 
ourselves can control. It is about how you see 
yourself. Plus, I thought it was important to 

portray such a character because it has never 
been done in ballet. Why are there still taboos 
on the subject? I look forward to a future in 
which we can truly respect who and how we 
are. When we will have moved beyond binary 
ideas.”
 

THE DESTRUCTION OF THE EGO

The most famous scene from the original La 
Bayadère is the ballet blanc that is danced with 
virtuoso skill: the Kingdom of Shades. Ballets 
blancs have been a must within the structure of 
new ballets ever since the Romantic ballets of 
the mid-nineteenth century. They are generally 
focused on supernatural beings and danced by 
ballerinas in white tutus. In RASA, the shadow 
world is considerably darker than the spiritual 
abstraction depicted by Petipa. The shades are 
very much connected with a story that Proietto 
heard when he was traveling through India. “I 
met a publisher who works with texts about 
the Dalit, a group of millions of people (former-
ly referred to as the Untouchables) who fall 
outside the caste system and form the lowest 
level of the population. He told me the story of 
a little girl who allowed her shadow to fall on 
another person, which is considered an insult. 
She was beaten so badly that she almost died. 
It is a horrible event and at the same time, a 
clear metaphor for poor people everywhere.” 
Thus, in the first act, Nicky casts her shadow 
on Gamzatti. “Only my shadow that falls on  
the ground is visible. Me, the one casting the  
shadow, I am missing.” With those words, 
Nicky describes her state of mind as an 
untouchable, as an outcast struggling with her 
gender identity, who, unlike Solor and  
Gamzatti, has no opportunity to receive an 
education, become part of a social system,  
or even to know love. This multitude of  
shadows also forms a labyrinth in which Solor 
and the other characters get lost and search 
for themselves.
 

THE HARMONY OF CHAOS

The eight rasas from the Nāṭya Śāstra are 

featured in the first two acts. In the third act, 
the ninth rasa, that of bliss, is the starting point. 
Daniel Proietto describes the third act, The 
Harmony of chaos, as “a space where everyone 
and everything can co-exist in harmony. In dark 
political times like these, I often think about 
how important it is to have patience and re-
spect for each other and for different cultures. 
I recently thought to myself at the airport: ‘My 
god, why are they asking for my passport? Do 
they not understand that the universe belongs 
to everyone?’ That is The Harmony of chaos:  
a space where everything coexists, my ideal  
haven.” That concept is a reworking of the 
apotheosis at the end of La Bayadère, when 
Solor and Nikija climb the stairs that lead to 
heaven. “In most ballets, the hereafter is sug-
gested as a perfect world, but I think we should 
make such a heaven possible here and now. 
That is why respect for people, animals, the 
world in which we live and the entire universe 
is paramount.”
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DE ZOEKTOCHT NAAR HET HART VAN RASA
Interview met componist Mikael Karlsson

De Zweedse componist Mikael Karlsson 
schreef een volledig nieuwe partituur voor 
RASA [naar La Bayadère]. Hij werkt vaak 
samen met andere kunstenaars – voor film 
bijvoorbeeld met Bruce LaBruce, en binnen 
de balletwereld sloeg hij al meermaals de 
handen ineen met Alexander Ekman. RASA is 
Karlssons derde project met Daniel Proietto én 
hun eerste avondvullende ballet samen.

Hoe anders is voor jezelf componeren dan wer-
ken binnen een team met andere kunstenaars?

Als je componeert voor dans moet je erg 
empathisch te werk gaan. Je moet je echt 
onderdompelen in de visie van iemand 
anders. Ik moest uitzoeken hoe Daniel 
klinkt; dat is heel anders dan bijvoorbeeld 
Alexander Ekman. Daniel houdt van grote 
romantische gebaren. In dit stuk heeft hij  
ook zijn meer excentrieke en humoristische 
kant laten spreken. Ik vond dat een fantas-
tisch uitgangspunt. Voor mij was het belang-
rijk dat de muziek een laag kon toevoegen 
aan het verhaal.

Daniel Proietto en jij werkten heel nauw samen 
aan de ideeën voor de muziek. Hoe ging dat?

Aan de hand van de synopsis en de structuur 
hebben we gebrainstormd. We zaten enkele 
dagen samen en ik speelde hem ideeën 
voor. Dat deden we aan het begin van het 
proces en nog eens tegen het einde. 
We hebben elkaar heel snel gevonden door 
die manier van werken.

Het verhaal van RASA bevat zoveel verschil-
lende invloeden. Er zijn referenties naar de 
Indische cultuur, de Amerikaanse Hollywood-
cultuur, het Britse Empire en natuurlijk de oor-
spronkelijke La Bayadère uit 1877. Hoe vertaalt 
zich dat in jouw muziek?

Daniel verwerkte opzettelijk invloeden 
van over de hele wereld in RASA. Ik wilde 
dat vertalen in de muziek, maar zon-
der een jukebox-componist te worden. 
Daarmee bedoel ik dat ik geen persiflage 
wilde maken op Indische muziek of zelfs 
maar wilde refereren naar Ludwig Minkus’ 
originele partituur voor La Bayadère. 
Een voorbeeld is de muziek die Queen 
Victoria begeleidt. Daniel maakte van haar 
een persiflage op het kolonialisme, een 
hilarische maar ook aanstootgevende 
figuur. Aanvankelijk was het idee haar door 
fanfaremuziek te laten begeleiden bij elke 
opkomst, maar wat zou dat toevoegen aan 
het verhaal? Ik stelde voor op zoek te gaan 
naar muziek die totaal los staat van alles 
waar een monarch mee geassocieerd zou 
kunnen worden en daarmee een figuur te 
creëren die in de realiteit nooit zou kunnen 
bestaan. Ik kwam uit bij een erg jazzy 
sound. Haar tekst komt zo perfect tot zijn 
recht.

Hoe gaf je kleur aan de hoofdpersonages 
Nicky, Gamzatti en Solor?

Voor hen heb ik gewerkt met leidmotie-
ven, maar niet in de strikte betekenis van 
het woord. Het zijn eerder harmonische 
akkoordprogressies waar melodieën aan 
toegevoegd werden die de personages 
vergezellen. Ze worden zo ook muzikaal 
complexer.

Wat met de sekswerkers, de vrienden van 
Nicky?

Ik vond het belangrijk om hen de mooiste 
muziek te geven. Het zijn prachtige perso-
nages die Daniel erg menselijk probeert 
neer te zetten. Hij wil dat ze complexere 
karakters zijn dan de clichés die we vaak 
associëren met prostituees. Het zijn ook 

tegenstrijdige personages. Contrast zit 
er trouwens in het hele stuk: tussen het 
hilarische en het trieste, het grappige en 
het mooie… Daardoor kan ik ook subtieler 
te werk gaan binnen de compositie.

Een bijzonder personage is de Tuktuk-
bestuurder. Wat voor klanken heb je voor hem 
gecomponeerd?

Het was fantastisch voor Guido Belcanto 
te schrijven. Hij heeft zo’n bijzondere stem. 
Voor mij is zijn personage de lichthartige 
observeerder. Het heeft geen zin om 
Guido’s persoonlijkheid helemaal om te 
gooien en hem te dwingen tot gecompli-
ceerde zangstijlen. Guido zingt in RASA 
voornamelijk in een soort popidioom, maar 
dan begeleid door orkest. Nu eens zag ik 
hem als een lounge singer, dan weer als de 
zanger van showdeuntjes. Op het einde 
van de tweede akte zingt hij een oprechte, 
ontroerende ballade. Ik woon al sinds mijn 
studies in de VS en daar leeft de traditie 
om klassieke muziek met popstijlen te 
mengen. Niemand vindt dat vreemd. We 
zoeken gewoon naar wat dramatisch het 
beste werkt.

Hier past de vermenging van stijlen heel goed bij 
de hele diverse personages.

Het belangrijkste is dat de personages een 
eigen taal krijgen. Ook Daniels visie en die 
van het team moeten tot uiting komen. Dat 
alles dicteert hoe de muziek klinkt. Ik probeer 
steeds het hart van het stuk te vinden.

Het gebruik van verschillende stijlen loopt als 
een rode draad door je oeuvre. Hoe bewust doe 
je dat?

Het gebeurt compleet intuitief. Ik probeer 
me altijd in te beelden wat voor mij zou 
werken als toeschouwer. Mensen vervelen 
zich snel, dus ik zoek muziek die ik zelf dra-
matisch sterk vind. Om een duizendkoppig 
publiek te boeien moet je verrassing en 

variatie bieden. Ik heb geen favoriete stijl. 
Voor dans gaat het dikwijls de kant van de 
tonale pop op, dat is waar choreografen 
meestal van houden. 

Aan welke vereisten moet muziek voor een 
ballet voldoen?

Dansmuziek moet fysiek zijn. Als de partituur 
niet werkt voor een dansvoorstelling, komt 
dat meestal doordat ze geen goede ritmi-
sche structuren heeft. Variatie is daarnaast 
enorm belangrijk. De valkuilen van dansmu-
ziek zijn bijvoorbeeld dat ze alleen emotio-
neel wil zijn, alleen vreemd of vervreemdend 
wil werken of net enkel musical-achtig. 

Er zijn drie heel aparte bedrijven in RASA. Het 
eerste is meer theatraal, het tweede verbeeldt 
een duistere en harmonische schaduwwereld 
en in het derde barst een enorm feest los. Had 
jij die structuur in het achterhoofd terwijl je 
componeerde?

De bedrijven verschillen muzikaal heel erg, 
voornamelijk in de orkestratie. Het eerste 
is het meest traditioneel. Het orkest speelt 
de hoofdrol. Hier moest ik alle thema’s 
en harmonische relaties opzetten en me 
ervan verzekeren dat het verhaal duidelijk 
verteld wordt zodat de toeschouwers de 
personages leren kennen. In het tweede 
deel geven we het grootste deel van het 
orkest een pauze en werken we met een 
klein kamer ensemble, voornamelijk om 
technische redenen zodat projecties niet 
gestoord worden door de orkestlichten. Ik 
werkte met fluit, een klarinet, een strijk-
kwintet en elektronische muziek. De 
muziek in de tweede akte is meer solistisch 
en op bepaalde plaatsen meer heden-
daags. Ik ben afgestapt van conventionele 
Westerse toonstelsels en heb gecompo-
neerd met microtonen, die typisch zijn voor 
Oosterse toonsystemen. In het derde deel 
komen de twee vorige werelden samen 
en klinkt zowel elektronische muziek als 
het volledige orkest. We wilden daar een 
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gigantische injectie van kracht en energie 
geven.

Daniel Proietto bezocht niet alleen jouw studio 
om de partituur mee te ontwikkelen, je kwam 
ook naar Antwerpen voor workshops.

Ja, dat was fantastisch. Ik kon al met het 
orkest werken en wat dingen uitproberen. 
Ik deed ook workshops met Guido Belcanto 
en met de dansers. Vooral de complexe 
en ongebruikelijke ritmes moest ik met de 
dansers uitproberen. Zo konden ze die,  
tijdens de eerste repetities met Daniel 
vorige zomer, in hun lichamen krijgen. 

Je laat zelfs enkele dansers zingen.

Ja, ook dat hebben we natuurlijk eerst uit-
geprobeerd. Gelukkig hebben enkele dan-
sers prachtige zangstemmen waar ik me 
naar kon richten. In de laatste weken heb 
ik daar nog verder met hen aan gewerkt 
en heb ik voor de grote solo van de Faker 
nog percussie toegevoegd. Voor mij is die 
figuur een zonderlinge, extravagante televi-
siepersoonlijkheid. Hij heeft een grote solo 
op het einde van het eerste bedrijf. Daniel 
wilde de energie van de legendarische 
musical regisseur Busby Berkeley oproe-
pen en diens oude Hollywood-nummers 
met een hoop dansers en zangers. We 
hebben de Faker een echt gekke song 
gegeven, waarop de dansers elkaar in 
het rond gooien in een enorm energieke 
choreografie. Dat werkt volgens mij goed 
omdat het samengaat met de erg duistere 
operatiescène van Nicky. We combineren 
iets compleet over-the-top met iets hart-
verscheurends. Zo houden we het publiek 
bij de les. Ik hoef in de muziek niet altijd te 
onderstrepen hoe triest het verhaal is. Als 
je iets humoristisch introduceert, kan dat 
als stoorzender werken en daardoor net de 
gruwelijkheid van een scène versterken. 
Die contradicties interesseren me enorm.

Elektronische muziek speelt ook een belang-
rijke rol in je werk.

Naast de akoestische muziek gebracht 
door het orkest koos ik voor diverse 
elektronische technieken. De elektroni-
sche muziek zal in surround sound klinken 
vanuit de zaal, daarnaast werken we met 
synthesizers. Het stuk wordt daardoor nog 
gevarieerder in klanken dan het al was en 
dat maakt het tot een van de spannendste 
projecten waar ik al aan werkte.

Hoe kijk jij naar Proietto’s nieuwe visie op  
La Bayadère?

Ik vind dat Daniel echt iets interessants aan 
het doen is omdat hij niet bang is om het 
over andere culturen te hebben. Hij raakt 
thema’s aan die heel gevoelig kunnen liggen. 
We bevinden ons in een tijd waarin alles zo 
voorzichtig en omzichtig moet worden uit-
gedrukt. Het is een punt waarvan we moeilijk 
terug kunnen komen, hoewel ik hoop dat 
we dat juist wel doen. Dat we niet bang zijn 
om sardonische humor te gebruiken, om 
de personages problematisch te laten zijn 
en niet per se ‘wakker’ en politiek correct 
– zolang het natuurlijk geen gemakkelijke 
beledigingen worden. Dit stuk zou ongelofe-
lijk donker en deprimerend kunnen zijn, maar 
Daniel knipoogt constant naar het publiek. 
Je weet nooit wat er zal gebeuren. Een per-
sonage gedraagt zich niet per se zoals je had 
gedacht. Wie verfijnd zou moeten zijn, kan 
ook erg aanstootgevend doen. Dat is een 
terugkeer naar een traditie van verhalen ver-
tellen die heel krachtig is en die we volgens 
mij lang hebben moeten missen.
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DE SACRALE TREDEN VAN NICOLÁS BONI

De Argentijnse scenograaf Nicolás Boni is vooral 
bekend voor zijn talrijke scenografieën voor  
opera en werkte voor het eerst samen met  
Daniel Proietto voor zijn eerste ballet RASA. 

“Ik ontmoette Daniel via een goede gemeen-
schappelijke vriend, de Argentijnse choreograaf 
Omar Saravia. Daniel is een kunstenaar die 
aandacht heeft voor de kleinste details en alles 
wordt door hemzelf intensief begeleid. Een 
scenografie voor ballet heeft een aantal spe-
cifieke vereisten. De lichamen van de dansers 
en hun manier om door de ruimte te bewegen 
primeren altijd. De set moet ten dienste staan   
van hun mobiliteit en comfort, zonder dat het 
symbolische en esthetische niveau uit het oog 
verloren wordt.”
 
Wat zijn voor jou als ontwerper belangrijke 
referentiepunten?

Ik bewonder vele decorontwerpers uit het 
verleden die ons in de 21e eeuw nog altijd 
inspireren. Zonder twijfel weegt de thea-
trale revolutie die het werk van de Zwitser  
Adolphe Appia aan het einde van de 19e 
eeuw en het begin van de 20e eeuw te-
weeg heeft gebracht tot vandaag door – in 
het geval van RASA in elk geval. Appia was 
een van de eersten die werkte met grote 
driedimensionale ontwerpen die een reali-
teit evoceren zonder ze direct uit te beel-
den. De rauwe essentie van architecturale 
volumes zonder enige decoratieve verwij-
zing brengt ons veel dichter bij de spatiale 
ervaring van de ruimte die ze evoceren. 

Je koos voor een monumentale trappenpartij 
als belangrijkste element in RASA. Vanwaar 
die keuze?

De constructie is gebaseerd op de tempel 
van Chand Baori, een van de interessant-
ste middeleeuwse Indische constructies 
met een prachtig architectonisch ritme van 

trappen die in het diepste gedeelte een wa-
terput omringen. Daniel was tijdens zijn be-
zoek aan India vorig jaar gefascineerd door 
die tempel en door gelijkaardige gebouwen, 
door de sacrale feesten die er plaatsvin-
den en de verbinding die ze hebben met 
het heilige water, bijvoorbeeld in de stad 
Varanasi. De architecturale compositie en 
de daaraan toegeschreven mystiek waren 
ideaal om Daniels eigenzinnige versie van 
La Bayadère te versterken. De grootste 
uitdaging was dat de set een zekere monu-
mentaliteit moest behouden zonder dat hij 
de vloeiende bewegingen van de lichamen 
in de ruimte zou verstoren. 

 
De set ondersteunt het verhaal door middel 
van decorelementen die uit de set schuiven.

Inderdaad. Alle grote elementen, die soms 
maar voor een bepaalde scène nodig zijn, 
maken deel uit van het grote volume. We 
wilden het gesleur van externe elementen 
op het podium maximaal vermijden. Daniel 
was erg geïnteresseerd in de transformatie 
van de architectuur zelf. Zo werd het decor 
een kist vol verrassingen waaruit verschil-
lende micro-ruimtes kunnen ontspruiten.

 
Je koos ook voor water op de scène. Bracht 
dat niet heel wat uitdagingen met zich mee?

Water op een podium is altijd een uitdaging 
maar schept ook extra moeilijkheden. We 
moesten extreme veiligheidsmaatregelen 
nemen om ieder denkbaar probleem te 
voorkomen. Zo moest het bassin absoluut 
waterdicht zijn en de temperatuur van het 
water goed gereguleerd worden voor het 
comfort van de dansers. Maar de grootste 
uitdaging voor ons is altijd dezelfde: het 
voor ons hoogst mogelijke artistieke niveau 
bereiken met het publiek steeds in gedach-
ten.
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All is in all.
 

RASA is unity
RASA is respect
RASA is equality
RASA is freedom

RASA is acceptance
RASA is compassion

 
RASA is the new order of love
RASA is the harmony of chaos

RASA is the destruction of the ego
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SCHOONHEID ZONDER GRENZEN
Modeontwerper Tamai Hirokawa over haar werk

"Wat voortkomt uit het kruisen van culturen 
boeit me heel erg." Mode- en kostuumontwer-
per Tamae Hirokawa vertelt over haar kijk op 
mode, haar belangrijkste inspiratiebronnen en 
de ontwerpen die ze creëerde voor RASA.
 
Was je als kind al geïnteresseerd in mode?

Ik hield als kind van tekenen en van kunst. 
Daarnaast was ik erg geïnteresseerd in 
wat vrouwen mooi maakt: hoe ze veran-
deren afhankelijk van hoe ze zich kleden 
en hoe ze hun haar en make-up dragen. 
Op een gegeven moment ontdekte ik dat 
kleding kunst is om te dragen. Toen ik 
modeontwerpster werd, realiseerde ik me 
hoe geweldig het is om dankzij mijn teken-
vaardigheden kunst te kunnen creëren.
 

Hield je ook altijd al van theater en dans?

Toen ik mode ging studeren, kreeg ik 
lessen anatomie en raakte ik gefasci-
neerd door het menselijk lichaam. Ik dans 
ook zelf zo veel mogelijk, als de tijd het 
toelaat. Tijdens mijn studies in Tokyo zag 
ik Europese dansgezelschappen die op 
tour waren en leerde ik het werk kennen 
van choreografen zoals Jiří Kylián, Pina 
Bausch, Anne Teresa De Keersmaeker en 
William Forsythe. Dat heeft een enorme 
indruk op me gemaakt.

 
Je werkte voor Issey Miyake, waar je snel 
hoofd werd van onder meer de mannencollec-
tie. Daarna richtte je je eigen label Somarta op. 
Waarvoor staat Somarta?

In 2006 heb ik Somarta gelanceerd. We 
ontwikkelen naadloos gebreide bodysuits, 
genaamd Second Skin. Somarta-ontwerpen 
worden digitaal gecreëerd, maar ze blijven 
voortkomen uit de creativiteit van mensen. 
Technologie wenden we enkel aan om die 

ideeën vorm te geven. Technologie en 
ambacht gaan hand in de hand. Ik kan met 
Somarta uitdrukking geven aan mijn ideeën 
over schoonheid, maar ik hou er ook van 
met andere kunstenaars samen te werken.

Wat zijn de belangrijkste inspiratiebronnen voor 
jouw creaties? Verschilt dat of grijp je vaak 
naar dezelfde werkmethode terug?

Twee inspiratiebronnen die vaak terug-
komen zijn enerzijds de schoonheid van 
de natuur en anderzijds het collectieve cul-
turele geheugen dat gecreëerd is door de 
mens. De natuur is zo mooi en je vindt er 
zo veel bijzondere patronen in. Binnen de 
menselijke cultuur zijn er veel verschillen 
naargelang ras, herkomst en taal. Een cul-
tuur heeft haar wortels in de geschiedenis 
van een land en is opgebouwd op basis van 
specifieke schoonheidsidealen. De enorme 
diversiteit wereldwijd leidt tot rijkdom. Ooit 
draaide in de Japanse mode alles rond 
de kimono, maar tegenwoordig dragen 
de meeste mensen Westerse kleding. Ik 
groeide op in een gemengde cultuur die 
de twee combineert. Wat voortkomt uit het 
kruisen van culturen boeit me heel erg. Ik 
geloof dat een heel sterke nieuwe vorm van 
schoonheid zal worden geboren als we erin 
slagen alle grenzen weg te nemen en zo 
het wereldbeeld van de hele mensheid tot 
uitdrukking te brengen.

 
Hoe leerde je Daniel Proietto kennen?

Een gezamenlijke vriend introduceerde 
mijn werk aan hem. Toen hij in Japan was, 
hebben we elkaar ontmoet. Hij vertelde me 
over het RASA-project. Op het einde van 
het gesprek zei hij me dat hij “respect voor 
alle mensen en wezens” wilde uitdrukken. 
Dat vond ik enorm bijzonder. Verder zei hij 
me: “Ondanks onze verschillen in afkomst, 

ras en geslacht, zijn we allemaal mensen. 
Het belangrijkste is de schoonheid van de 
ziel.” Eerlijk gezegd wilde ik zijn vraag om 
de kostuums te ontwerpen voor RASA 
eerst afwijzen, maar ik was zo onder de 
indruk van zijn woorden dat ik besloot dat 
ik de wereld die we samen zouden kunnen 
creëren ook echt wilde realiseren.

 
Het vermengen van de meest uiteenlopende 
invloeden en esthetieken is zowel voor jou als 
voor Daniel erg belangrijk?

Ja, daarin vonden we elkaar meteen. 
Door verschillende culturen en historische 
achtergronden te combineren, ontstaat een 
volledig nieuwe wereld. In dit geval bevat 
ook de dans, net als de kostuums, een mix 
van elementen. Ik ben erg enthousiast over 
het unieke universum dat zo geschapen 
wordt. Daniel wilde aanvankelijk de Second 
Skin-serie van Somatra gebruiken voor zijn 
interpretatie van de meest beroemde scène 
uit de oorspronkelijke La Bayadère, het 
Koninkrijk der Schaduwen. In tweede instan-
tie kwam hij met het concept van RASA dat 
de meest uiteenlopende personages bevat 
en waarvoor 49 verschillende ontwerpen 
nodig waren. Aan de hand van een korte 
beschrijving ontwierp ik ze. Vooral in de 
kostuums voor de verschillende monsters 
kon ik me uitleven. We bestudeerden 
Indische en Japanse mythen en traditionele 
kostuums en creëerden zo unieke persona-
ges. Ik hou ook erg veel van de maskers, 
die maken een belangrijk onderdeel uit van 
het ontwerp. Mijn favoriete kostuum is de 
kikker.
 

Hoe anders is het om voor dans en theater te 
creëren dan een modecollectie te ontwerpen?

Binnen de mode ontwikkelen we industriële 
producten. Een kledingstuk moet vooral 
schoonheid tot uiting brengen en functio-
neel zijn in het dagelijks leven en zal door 
een niet op voorhand gespecificeerd aantal 
klanten gedragen worden. Kostuums voor 

dans en theater zijn gecreëerd voor een 
specifiek personage binnen een welbe-
paalde context. Een ontwerp moet de per-
soonlijkheid van een personage uitdrukken. 
Ook moeten de kostuums natuurlijk als 
gegoten passen, zodat de dansers zich vrij 
kunnen bewegen. Door al die specifieke 
vereisten voelen kostuums sterk aan als 
haute couture.

 
Zou je na deze productie nog eens binnen de 
danswereld willen werken?

Ja, wie weet, als de mogelijkheid zich 
aanbiedt. Ik ben Daniel enorm dankbaar 
voor deze eerste introductie. RASA is ook 
mijn eerste opdracht in het buitenland en 
ook daardoor een prachtige ervaring. Ik 
ben echt vereerd om te werken met zo’n 
geweldig dansgezelschap met een lange 
geschiedenis. Ondanks taalbarrières heb-
ben de geweldige dansers en het fantasti-
sche technische team en ik elkaar enorm 
kunnen waarderen.
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BALLET VLAANDEREN

NANCY OSBALDESTON GBR

(Principal)

PHILIPE LENS BEL

(Eerste solist)
SIDI LARBI CHERKAOUI BEL/MAR

(Artistiek directeur)

VIKTOR BANKA HUN

(Half-solist)
JOËLLE AUSPERT BEL

(Balletmeester)

CLAUDIO CANGIALOSI ITA

(Eerste solist)

MORGAN LUGO USA

(Solist)

NINI DE VET BEL

(Half-solist)
OLIVIER PATEY FRA

(Balletmeester)

JULIET BURNETT AUS

(Eerste solist)

MIKIO KATO JPN

(Solist)
KIKI VERVLOESSEM BEL

(Company manager)

BRENT DANEELS BEL

(Half-solist)
GABOR KAPIN HUN

(Balletmeester)

MATT FOLEY USA

(Eerste solist)

SHELBY WILLIAMS USA

(Solist)

ONTMOET BALLET VLAANDEREN

MORGANA CAPPELLARI BRA

(Half-solist)
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ARTHUR LOUARTI FRA

(Half-solist)
KARLIJN DEDROOG BEL

(Corps de ballet)

MISAKO KATO JPN

(Corps de ballet)

NICOLA WILLS AUS

(Half-solist)
LAURINE MUCCIOLI FRA

(Corps de ballet)

RUKA NAKAGAWA JPN

(Half-solist)

CLAUDIA GIL CABUS ESP

(Corps de ballet)

TEUN VAN ROOSMALEN NLD

(Half-solist)
GARY LECOUTRE FRA

(Corps de ballet)

TIEMEN BORMANS BEL

(Corps de ballet)
NICHA RODBOON THA

(Corps de ballet)

ROBBIE MOORE USA

(Half-solist)
HECTOR FERRER ESP

(Corps de ballet)

SHANE URTON USA

(Half-solist)
JOSEPH KUDRA USA

(Corps de ballet)

ZOE ASHE-BROWNE IRL

(Corps de ballet)
ESTER PEREZ ESP

(Corps de ballet)

ZOE HOLLINSHEAD USA

(Corps de ballet)

JAMES WADDELL GBR

(Half-solist)
 KYONO CHANTAL MORIN USA/FRA

(Corps de ballet)

ANAÏS DE CASTER BEL

(Corps de ballet)
AARON SHAW AUS

(Corps de ballet)

LARA FRANSEN BEL

(Half-solist)
DANIEL DOMENECH ESP

(Half-solist)
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ASTRID TINEL BEL

(Corps de ballet)

AIKO TANAKA JPN

(Corps de ballet)

LAURA WALRAVENS BEL

(Corps de ballet)

DOMINIC HARRISON GBR

(Gast danserl)

CHANQUITO VAN HOEVE NLD

(Corps de ballet)

OSIEL GOUNEO CU

(Gast principal)

TAICHI SAKAI JPN

(Stagiair)

LATEEF WILLIAMS USA

(Corps de ballet)

KINDEREN
KONINKLIJKE BALLET-
SCHOOL ANTWERPEN -  
AFDELING LAGERE 
SCHOOL PRINS DRIES
 
Directie KBA: Nadia Deferm 
(artistieke directie) - 
Laura Baaijens
Directie Prins Dries: 
Lene De Bont

Begeleiders: 
Linda Baclaine
Naomi Buntinx
Michael Theunis
 
Auditie lagere school: 
19.02.20
Auditie secundair: 04.03.20, 
11.03.20, 18.03.20
Info en aanmelden:  
www.prinsdries.be en  
www.koninklijkeballetschool-
antwerpen.be 
 
 

YOUNG NICKY: 
Jerom Goovaerts 
Hesa Chioua Lekhli
Anhel Kica
 
YOUNG SOLOR
Tito Zwaluw Janssens
 
YOUNG GAMZATTI
Nena Budts
Lisse Takacs
Manon Olessia Gosset
 
PAGE BOY
Raphaël Deroo
Mathéo Deroo
 
 

BASISSCHOOL SINT-MARIA,  
ANTWERPEN

Met de hartelijke  
medewerking van  
heer Koen Tubeeckx
http://st-maria-antwerpen.be 
 
YOUNG SOLOR
Noah Gilbert wa Chikua
 

Opname kinderstemmen: 
Bérenger De Mey,  
Vladimir Verbeeck

Leden Kinderkoor 
Opera Ballet Vlaanderen

Daniel Proietto tijdens de castingworkshops in Prins Dries - Foto: © Naomi Buntinx
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BIOGRAFIEËN

DANIEL PROIETTO — CONCEPT,  
CHOREOGRAFIE, LIBRETTO

De Argentijnse choreograaf Daniel Proietto 
studeerde aan het Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón in Buenos Aires. Hij danste 
bij het Ballet de Santiago in Chili, het Ballet 
del Teatro Argentino, het Teatro San Martín en 
vanaf 2003 bij Carte Blanche in Noorwegen. 
In 2013 werd hij ‘guest artist’ bij Den Norske 
Opera & Ballett. Sinds 2012 studeert Proietto 
de traditionele dansen kabuki en nihon buyō. 
Choreograaf Russell Maliphant creëerde voor 
Proietto AfterLight (Part 1) in 2009. Sinds 2005 
werkt Proietto nauw samen met de Noorse 
choreograaf en regisseur Alan Lucien Øyen en 
diens gezelschap winter guests. Voor het sei-
zoen 2009-2010 stond Proietto bovenaan de 
lijst van de Best International Dance Artists van 
het gezaghebbende tijdschrift Dance Europe. 
Hij werd genomineerd voor een Olivier Award 
en won de UK Critics Best Dancer Award. 
In 2011 won hij de Italiaanse ApuliArte Award 
als danser in Faun van Sidi Larbi Cherkaoui en 
in 2013 de prestigieuze Noorse Rolf Gammleng 
Award. In 2007 won Proietto de International 
Choreographic Competition Hannover.  
Zijn werk was te zien in de film Cathedrals of 
Culture van Wim Wenders. Tot zijn belangrijkste 
creaties als choreograaf behoren Player en 
Cygne voor Den Norske Opera & Ballett en 
Blanc voor het Wiener Staatsballett.

MIKAEL KARLSSON — MUZIEK

De Zweedse componist Mikael Karlsson is 
een van de meest gevraagde componisten 
voor dans en ballet in Europa en de VS. Hij 
heeft meer dan een dozijn albums voor orkest, 
kamermuziek en soundtracks op zijn naam 
staan en creëerde de muziek voor films van 
o.a. Bruce LaBruce. Zijn werk werd uitgevoerd 
in Carnegie Hall, Lincoln Center, BAM en 
MOMA in New York, Festspielhaus Baden-
Baden, Opéra Garnier in Parijs en de opera’s 

van Oslo, Stockholm en Dresden. In 2018 ging 
zijn eerste opera The Echo Drift in première 
op het PROTOTYPE Festival in New York. 
Momenteel werkt Karlsson aan een nieuwe 
opera in opdracht van de Kungliga Baletten in 
Stockholm. Karlsson componeert al lang voor 
de Zweedse choreograaf Alexander Ekman, 
met als belangrijkste werken Play (Ballet de 
l’Opéra national de Paris), Rooms, A Swan 
Lake, Resin (Den Norske Opera & Ballett), Tyll, 
Midzomernachtsdroom (Kungliga Baletten) en 
Left Right, Left Right (NDT2). Hij werkte al twee-
maal met Daniel Proietto samen, voor Player 
en Blanc. In 2014 richtte Karlsson zijn eigen 
productiebedrijf Rough State Sound op.

ANDREW WALE —  
TEKST

Andrew Wale werkt als acteur, regisseur en 
schrijver. In samenwerking met de Noorse 
choreograaf en regisseur Alan Lucien Øyen en 
diens gezelschap winter guests schreef hij de 
teksten voor (en speelde hij als acteur mee in) 
talrijke voorstellingen, waaronder Coelacanth, 
waarvoor hij de Heddaprise Beste Originele 
Script won. Wale schreef ook teksten voor 
dansstukken van Øyen: Flawed, Simulacrum 
en The Hamlet Complex bij Den Norske Opera 
& Ballett, en If we shadows have offended 
voor GöteborgsOperans Danskompani. Hij 
is ook actief als regisseur voor onder andere 
Crave (Sarah Kane), Footfalls en Come and 
Go (Samuel Beckett) en als International 
Associate Director voor de musicals Les 
Misérables en Mamma Mia!. Hij bedacht en 
regisseerde Some Girls are Bigger than Others 
(gebaseerd op songs van The Smiths), evenals 
Anonymous Society (gebaseerd op de muziek 
van Jacques Brel en gechoreografeerd door 
Sidi Larbi Cherkaoui), dat bekroond werd met 
de Edinburgh First Award, de Total Theatre 
Award voor Best Physical Theatre Piece en de 
TMA Award voor Best New Musical. Wale was 
creatief assistent van Øyen bij diens creatie 

voor het Tanztheater Wuppertal Pina Bausch  
Bon Voyage, Bob.

BENJAMIN HAEMHOUTS —  
MUZIKALE LEIDING

Benjamin Haemhouts studeerde aan het 
Lemmensinstituut (LUCA School of Arts). 
Na een vijftienjarige carrière als docent en 
trombonist bij het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en de Duitse Bamberger Symphoniker 
legde hij zich toe op dirigeren en compone-
ren. Hij ging ook orkestdirectie studeren bij 
de Russische dirigent Alexander Polyanichko. 
Sinds hij in 2008 creatief directeur werd 
van Casco Phil - The Chamber Orchestra of 
Belgium vallen zijn grensverleggende pro-
gramma’s op waarin hij hedendaags werk 
combineert met barokke en klassieke com-
posities. Verder heeft hij een voorliefde voor 
muziek theater en hedendaagse dans. Hij 
zette ook tal van sociaal-artistieke projecten 
op. Als gastdirigent werkte hij in België met 
het HERMESensemble, het Nationaal Orkest 
van België en het Brussels Philharmonic. Hij 
keerde als dirigent terug naar de Bamberger 
Symphoniker, dirigeerde het Guanajuato 
Symphony Orchestra in Mexico en het 
Orquesta de Camera de Bellas in Mexico City. 
In 2020 debuteert Haemhouts bij het Argovia 
Philharmonic in Zwitserland. Hij is ook artistiek 
directeur van het Antwerp Spring Festival. 
Haemhouts was in 2019 al te gast bij Opera 
Ballet Vlaanderen voor het drieluik Boléro.

NICOLÁS BONI — SCENOGRAFIE

De Argentijn Nicolás Boni studeerde aan 
de Nationale Universiteit van Rosario. Hij 
behaalde een doctoraat in de kunstgeschiede-
nis en een master in muziekwetenschappen. 
Hij creëerde meer dan veertig scenografieën 
voor opera, zarzuela en musical. In 2016 werd 
hij technisch directeur van het Teatro Municipal 
de São Paulo en won hij de prestigieuze 
Premio Bibi Ferreira voor zijn ontwerp voor 
My Fair Lady in een regie van Jorge Takla. Tot 
zijn meest recente werken behoren La Traviata 

(Palácio das Artes, Belo Horizonte), Werther 
(Gran Teatro Nacional, Lima) en Tosca voor  
het Festival Amazonas de Opéra. Enkele hoog-
tepunten zijn in 2018 de creaties Pelléas et 
Mélisande en Rigoletto voor het Teatro Colón, 
Buenos Aires en El sueño de una noche de 
verano voor het Teatro de la Zarzuela, Madrid 
en in 2019 La forza del destino voor het Teatro 
Municipal de Santiago de Chile en Andrea 
Chénier, een coproductie van de Opéra de 
Tours en Opéra Nice Côte d’Azur.

TAMAE HIROKAWA — KOSTUUMS

Tamae Hirokawa is de hoofdontwerper van het 
Japanse modelabel Somarta. Ze werd opgeleid 
door Issey Miyake en werd meermaals beju-
beld als een nieuwe stem binnen de Japanse 
mode. Hirokawa werd geboren in Tokyo en 
studeerde aan het Bunka Fashion College 
binnen de opleiding Apparel Design Technique. 
Ze werd meteen na haar studies aangeno-
men door Issey Miyake en kreeg na vijf jaar 
de leiding over Issey Miyake Men en Issey 
Miyake Lines. In 2006 richtte Hirokawa SOMA 
DESIGN op en daarmee werkt ze binnen de 
domeinen mode, geluidsontwerp, art direction 
en grafisch ontwerp. Ook Somarta ontstond 
in 2006 en werd snel een begrip. Belangrijk 
in haar ontwerpen is haar conceptuele bena-
dering van mode en het gebruik van Japanse 
textieltechnologie, zoals ook Miyake dat doet. 
Met name staat Hirokawa bekend voor haar 
bodysuits, haar creatieve manier van het ver-
binden van diverse materialen en technieken 
en het gebruik van make-up in de traditie van 
de Maori.

SHANTALA SHIVALINGAPPA — 
 ARTISTIEK ADVIES

Shantala Shivalingappa is geboren in Madras 
en opgevoed in Parijs; daardoor is ze een kind 
van het Westen en het Oosten. Ze groeide 
op in een omgeving vol dans en muziek en 
werd gevormd door haar moeder, de danseres 
Savitry Nair. Door de ontmoeting met goeroe 
Vempati Chinna Satyam ging zij zich toeleggen 
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op de kuchipudi-dans. Shivalingappa treedt 
op in heel wat belangrijke theaterzalen en op 
internationale festivals. Ze verenigt technische 
kwaliteit en gratie en bezit een opmerkelijke 
gevoeligheid voor haar jonge leeftijd. Sinds 
haar dertiende werkte ze met de allergrootsten: 
Maurice Béjart, Peter Brook, Bartabas, Pina 
Bausch en Ushio Amagatsu. Shivalingappa 
creëerde Play met Sidi Larbi Cherkaoui (2010), 
Nineteen Mantras met Giorgio Barberio Corsetti 
en de choreografie voor Irina Brooks Peer Gynt 
voor de Salzburger Festspiele (2012). In 2013 
verkreeg ze de prestigieuze Bessie Dance 
Award voor haar kuchipudi-solo Shiva Ganga. 
Recente projecten zijn haar creaties Blooming 
samen met Charles ‘Lil Buck’ Riley, Impro 
Sharana samen met de Catalaanse zanger 
Ferran Savall, We Women en Bach met cellist 
Sonia Wieder-Atherton en Stéphane Ricordel.

GUIDO BELCANTO — 
TUKTUK-BESTUURDER 

Guido Belcanto, geboren als Guido 
Versmissen, is een bekende Vlaamse zanger 
en liedjesschrijver die zich niet in één woord 
laat vatten. Belcanto trad op zijn twaalfde in 
het collegekoor van Turnhout waar de kiem 
werd gelegd van zijn latere professionele 
zangcarrière. In de jaren zeventig werkte hij als 
straat- en cafézanger en zong ook in rock-’n-
roll orkesten. Twee jaar na zijn televisiedebuut 
op de BRT in 1987 bracht de "Koning van het 
Vlaamse Levenslied", wiens muziek tijdloos 
klinkt, zijn eerste single Droevig is deze wereld 
uit. In 2008, twee jaar na het verschijnen van 
zijn boeken Man van lichte zeden en Koning 
en clochard, ging de eigenzinnige auteur en 
zanger op tournee met de succesvolle show 
Balzaal der gebroken harten. In 2017 kwam 
zijn veertiende plaat Liefde & devotie uit. Naar 
aanleiding van de dertigste verjaardag van zijn 
debuutalbum bracht Belcanto in september 
2019 de driedubbele best of CD Een zanger 
moet trachten pijn te verzachten uit.

LEE-YUAN TU — CO-CHOREGRAFIE

Lee-Yuan Tu is afkomstig uit Taiwan. Hij 
is als danser sinds 2013 verbonden aan 
GöteborgsOperans Danskompani. Hij werkte 
met onder meer Sidi Larbi Cherkaoui, Sharon 
Eyal, Damien Jalet, Anton Lachky, Alan Lucien 
Øyen, Marcos Morau, Marina Mascarell, 
Ohad Naharin, Hofesh Shechter and Saburo 
Teshigawara. Lee-Yuan Tu danst sinds 2019 
voor Alan Lucien Øyens gezelschap winter 
guests in diens nieuwste stuk Story, story, die.

KOEN BOLLEN — DRAMATURGIE

Koen Bollen studeerde kunstwetenschappen 
en theaterwetenschappen aan de universiteiten 
van Brussel, Leiden en Antwerpen. Tussen 2010 
en 2014 werkte hij aan de Junge Oper Stuttgart, 
waar hij als dramaturg verschillende wereld-
creaties en inclusie-projecten begeleidde. Hij 
ontving de beurs Musiktheater heute 2012-2014, 
wat leidde tot de wereldcreatie Tonguecat (naar 
het boek van Peter Verhelst) aan de Bayerische 
Staatsoper München (2016). Als freelance dra-
maturg werkte hij samen met onder meer regis-
seur Jorinde Keesmaat aan La clemenza di Tito 
voor de Opéra Orchestre National Montpellier 
en aan Louis Andriessens Odysseus’ Women & 
Anaïs Nin en Pascal Dusapins To be Sung voor 
het Centre of Contemporary Opera in New York. 
Sinds januari 2016 is hij dramaturg voor Opera 
Ballet Vlaanderen en werkte onder meer aan de 
balletcreaties van Sidi Larbi Cherkaoui Exhibition 
en Requiem, aan de opera Pelléas et Mélisande 
van Cherkaoui in samenwerking met Damien 
Jalet, en aan Rusalka van Alan Lucien Øyen. Hij 
is co-redacteur en auteur van het boek 50 jaar 
Ballet Vlaanderen.

CASCO PHIL

Casco Phil werd in 2008 als ‘Belgische 
Kamerfilharmonie’ opgericht en was sindsdien 
te gast in talrijke binnen- en buitenlandse zalen. 
De artistieke leiding is in handen van Benjamin 
Haemhouts. Het orkest bestaat uit een groep 
van ruim 35 musici, die naargelang het project 
moeiteloos wordt verkleind of uitgebreid. 

Casco Phil streeft naar een nieuwe invulling 
van het begrip ‘orkest’. De cyclus van klas-
sieke projecten wordt versterkt, maar tegelijk 
worden unieke en grensverleggende projecten 
toegevoegd. Casco Phil is een ‘muziekwerk-
plaats’ waar ruimte is om te experimenteren 
over de kunstvormen heen. Talentvolle solisten 
van eigen bodem krijgen een prominente 
plaats. Violist Yossif Ivanov en pianist Liebrecht 
Vanbeckevoort (prijswinnaars Koningin 
Elisabethwedstrijd Brussel), harpist Anneleen 
Lenaerts (Wiener Philharmoniker) en klarinet-
tist Annelien Van Wauwe (prijswinnaar ARD 
Concours München) zijn enkele musici met wie 
Casco Phil al werkte. Ook werd samengewerkt 
met het Vlaams Radio Koor, het Kinderkoor 
en het Ballet van Opera Ballet Vlaanderen. 
De organisatie heeft ook een sterke sociale 
missie. ‘Publieksuitbreiding’ en ‘cultuur brengen 
voor alle lagen van de maatschappij’ zijn geen 
loze woorden, maar worden uitgebreid toe-
gepast in de kinderwerking en projecten voor 
moeilijk benaderbare kansengroepen. 

5352



RASA RASA

CASCO PHIL
VIOOL 1
Peter Bogaert
Anna Buevich
Ciska Vandelanotte
Daniela Ivanova
Anne Leonardo
Laeticia Cellura
Kai-Yang Chong
Christophe Pochet
Russalina Arnaoudova
Saartje De Muynck

VIOOL 2
Dirk Uten
An Simoens
Karin Gutsche
Jolanta Iwaniuk
Hans De Vos
Veronika Zukaite
Zhazira Ukeyeva

ALTVIOOL
Maxime Desert
Manon Vervaet
Jasmien Van Hauthem
Katrien De Munter
Steven De Roeck
Iris Roggeman

CELLO
Aleksandra Lelek
Anthony Gröger
Tom Verbeke
Marlon Dek
Tine Van Parys

CONTRABAS
Robby Hellyn
Maarten Taelman
Elias Bartholomeus

FLUIT
Femke Van Leuven
Esther Ursem

HOBO
Vincent van Wijk
Yf Bourry

KLARINET
Lena La Mela
Geert Baeckelandt
Wendy Hendrikx

FAGOT
Filip Neyens
Emma De Bakker

HOORN
Anthony Devriendt
Michaela Buzkova
Evi Baetens
Michel Leveugle
Jelle Soen

TROMPET
Frankie De Kuyffer
Bert Mees

TROMBONE
Dominique Vanhaegenberg
Gert-Jan Schoup
Wim Bex

TUBA
Jeroen Verleden

SAXOFOON
Asagi Ito

PERCUSSIE
Philip de Jager
Ward Deketelaere

HARP
Karen Peeters

TOETSEN 
Frederik Martens

PRODUCTIE

CHOREOGRAFISCH 
ASSISTENT
Lee-Yuan Tu

BALLETMEESTER
Joëlle Auspert
Gabor Kapin
Olivier Patey

VOORSTELLINGSLEIDING / 
REPETITOR
Priit Kripson

PIANOREPETITOR
Albina Skvirskaja

TONEELMEESTER /  
PIANOREPETITOR
Dirk Van Oerle

TECHNISCH  
PRODUCTIELEIDER
Annelies Minne

STAGIAIR TECHNISCHE  
PRODUCTIE-ASSISTENTIE
Robin Appels

ASSISTENTIE VIDEO
Mathias Groensdal

TONEELMEESTER
Kris Willems
Thomas Verachtert

VERANTWOORDELIJKE  
KOSTUUMS
Els Mommaerts

VERANTWOORDELIJKE  
BELICHTING
Marc Thiron

VOORSTELLINGSLEIDING
Priit Kripson

DRAMATURGIE
Koen Bollen

STAGIAIR DRAMATURGIE
Ruth Muylle
Hannah Thomas

BOVENTITELS
Sofie Dhaenens  
(Capiche Surtitling)

SYNCHRONISATIE  
BOVENTITELS
Sofie Dhaenens
Nel Van Steenhuyse

VERTALING BOVENTITELS
Martine Bom

BALLET VLAANDEREN

ASSISTENT VAN DE ARTISTIEK 
DIRECTEUR,  
CONTRACTBEHEER
Cindy Bogaert

COÖRDINATOR PLANNING 
BALLET
Veerle Francke

CÖORDINATOR TOURING
Ilka De Wilde

BALLETINSPICIËNT /  
VERANTWOORDELIJKE  
PROTOCOL
Steven Verachtert

ASSISTENTIE ONTHAAL,  
PLANNING EN PRODUCTIE 
Tom de Jager

TECHNISCH TEAM OPERA 
BALLET VLAANDEREN

TECHNISCH DIRECTEUR
Freek Boey
 
ASSISTENT TECHNISCH  
DIRECTEUR
Nathalie Van De Vijver
Eric Smets

HOOFD PRODUCTIE TECHNIEK
Wietse Bovri 

PRODUCTIELEIDING
 
TECHNISCH  
PRODUCTIELEIDERS
Ronald De Clopper
Annelies Minne
Bart Smekens
Merel Schoonen
Noemi Suarez Sanchez
Mieke Vanderhaeghen

TECHNISCH ONTWERPERS
Eva Florizoone    
Fabian Luyten
Bert Serneels
Marcoen Dolhain

TONEELMEESTERS -  
OPERA/BALLET
Robin Baelemans
Roel Bouquet 
Koenraad Hulselmans
Jean-Pierre Verkimpe 
Thomas Verachtert

TONEELMEESTER &  
REISVERANTWOORDELIJKE 
BALLET
Kris Willems
 
TECHNISCHE  
ONDERSTEUNING

DIENSTHOOFD TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING
Frans Meynendonckx
 
ADJUNCT DIENSTHOOFD 
TECHNISCHE  
ONDERSTEUNING
Patrick Achtergaele

COÖRDINATOR TRANSPORT
Eddy Willaert

PODIUMTECHNIEK

DIENSTHOOFD  
PODIUMTECHNIEK
Gino Jacobs
Guy Peeters

ADJUNCT DIENSTHOOFDEN 
PODIUMTECHNIEK
Peter Mous
Peter Schillewaert
 
VERANTWOORDELIJKE 
PLANNING EN TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING OPERA
Franky De Winne
 
BRIGADIERS  
PODIUMTECHNIEK
Johan Weber
Huseyin Altunbay
Koen Vanaeken
Gaetan Favier
Tom Van Cauwenberge
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Eddy De Meyere
Patrick Engels 

PODIUMTECHNICI
Marc Alen
Purba Asmara
Rurik Bauweraerts
Nathalie Janssens
Alvaro Ricardo Cevallos Espin
Ria Vandoren
Stefaan Van Akoleyen
Björn Petry
Thomas Debondt
Wim De Backer
Johan Louwette
Thomas Nyssens
Dexter Pierpont
Pieter Debeerst
Lorenzo Calebotte
Jan Quasters
Stijn Van Buggenhout
Wim Snauwaert
Joe Gamon
Abraham Deheyder
Wouter De Groot
Pieter Mortier
Ken Janssens

BELICHTING / VIDEO / AUDIO

DIENSTHOOFD BELICHTING, 
VIDEO, AUDIO, SPECIAL  
EFFECTS 
Glen D’haenens 

ADJUNCT DIENSTHOOFD  
BELICHTING, VIDEO, AUDIO
Stefan Geudens
Peter Roosendans
 
BRIGADIERS BELICHTING, 
VIDEO, AUDIO
Lino De Backer
Ben Smets
Marc Thiron
Eric Verdick
Jan Vereecken
Bart Verlaenen

SPECIALISTEN VIDEO, LICHT
Evelien Vanden Boer
Stefan Van Den Eede

SPECIALISTEN AUDIO
Jonathan Baltussen
Maarten Buyl
Maxim Everaert
Cora Oosterlinck

Bart Schram
 
SPECIALIST SPECIAL EFFECTS
Eric Geirnaert
 
BELICHTERS
Laurens Claas
Bjorn Hofman
Alain Lamadrid
Fabienne Rammeloo
Tom Van Goethem
Maarten van Trigt
 
KOSTUUMATELIERS

TEAMLEADER KOSTUUM / KAP 
EN GRIME - OPERA/BALLET
Cees Janssens

SUPERVISORS KOSTUUM  
PRODUCTIE OPERA
Krisje Biegel
Mieke Correas
Chris Janssens
Els Mommaerts
Miet Van Stichel
Veerle Van den Wouwer

COÖRDINATOR KOSTUUM-
ATELIER - OPERA/BALLET
Inge Bruylandt 

COUPEUSES - OPERA/BALLET
Meggy Blockeel
Sylvie Borremans
Janah Delmeiren
Marijke Fabré
Griet Keersmaekers
Susanne Klish
Lotte Payer
  
MODISTE
Sylvia Luyckx

VERVERIJ
Lisa Fayt
Anna Naudts
Greta Wiggers
 
ATELIER MEDEWERKERS
Sophie Boving
Katarina Daniskova
Jolien De Weerdt
Famke Janssen
Katja Melis
Annick Nobels
Marjolijn Platevoet
Greta Remes

Celestien Snauwaert
Laura Swaenen
Caro Van Goethem
Ingrid Van Moere
Naomi Vets
 
SUPERVISOR KOSTUUM  
OPSLAG & KLEEDSTERS
Frederique Dauwe
  
KLEEDSTERS
Françoise Van Bruaene
Inge Van Den Bogaert
Marlies Vanhoucke
Marijke De Belie
Ingrid Janssens
Talia Van Overberghe
Evi Kelepouris
Saar Swinters
Trees Veraghtert
Lize Veraghtert
Nathalie Wils
Nicole Bynens
Eline Willemarck
Amber De Saeger
Sara Fabre Gallardo

KAP EN GRIME

COÖRDINATOR KAP EN GRIME
Peter Bellemans

PRODUCTIEVERANTWOORDE-
LIJKE KAP EN GRIME
Peter Bellemans
Ine Ramakers
Nadia Schelfhout
Shary Van Den Eynde
 
MEDEWERKERS
Ingvild Bauweraerts
Nathalie Van Den Bliek
Lora Vanpée
Rebecca Despeghel
Nora Van Laer
Vicky De Fré

DECORATELIERS

DIENSTHOOFD  
DECORATELIERS
Jurgen Baert

COÖRDINATOR REKWISIETEN, 
ASSISTENT DECORATELIER
Sophie Vrielynck
 

ADJUNCT DIENSTHOOFD  
DECORATELIER
Luc Lasseel
 
SCHILDERS
Ian Kesteleyn
Gino Seghers
Peter Vanassche
Sofie Verminck  

SCHRIJNWERKERS
Olmo Claessens
Jakob De Jaeger
Theo Kallehauge 
Nyrki Launis
Nico Lammens
Marc Maes
Abraham Van De Weghe
 
METAALBEWERKER
Filip Verbiest

REKWISITEURS
Rebecca Downs
Johan Brutsaert
Carmen Van Nyvelseel
Berten Jaekers
Azura Janssens
Naiara Beistegui Idigoras
Birgitte Mørk Winther
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RASA

RAAD VAN BESTUUR

VOORZITTER
André Gantman 

ONDERVOORZITTERS 
Philip Heylen
Christophe Peeters

BESTUURSLEDEN
Roger Claeys
Nabilla Ait Daoud
Miet De Bruyn
Christel Dewitte
Olivier Goris
Kiki Lauwers
Tatjana Scheck
Sami Sougir
Peter Vandamme
Jacques Vandermeiren

REGERINGSCOMMISSARISSEN
Bert Corluy
Eddy Guilliams

EXTRA LEDEN
ALGEMENE VERGADERING
Luc Barbé
Miet Deckers
Erik Maes
Freya Poppe
Jan Roegiers

DIRECTIE OPERA BALLET 
VLAANDEREN VZW

ARTISTIEK DIRECTEUR 
OPERA VLAANDEREN
Jan Vandenhouwe

ARTISTIEK DIRECTEUR 
BALLET VLAANDEREN
Sidi Larbi Cherkaoui

COMPANY MANAGER 
BALLET VLAANDEREN
Kiki Vervloessem

BOEK 50 JAAR 
BALLET VLAANDEREN

Dit boek neemt je mee door de geschiedenis van 
onze compagnie, vanuit het perspectief van de 
verschillende artistiek directeurs, inclusief Sidi 
Larbi Cherkaoui, die nu vijf jaar aan het hoofd staat. 
Het is een verhaal van artistiek pionierschap, van 

evolutie en revolutie, van springen en draaien, en 
van vallen en opstaan. Een bijzonder rijke historie 
in woord, maar zeker ook in beeld, met prachtige 
exclusieve dansfoto’s.

50 jaar Ballet Vlaanderen is uitgegeven bij Lannoo 
en kost 49,95 euro. Te koop in de boekhandel en 
in onze bespreekbureaus.
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RAAD VAN BESTUUR 
 
VOORZITTER 
Ria Schellens 
ONDERVOORZITTER 
Pol Dewaele 
BESTUUR 
Joris Bulteel, Chris Claessens, Philippe D’heygere, 
Jo Hageman, Pascale Lauwereys, Isabelle Santens, 
Peter Vandamme, Oliver Vandecappelle, Leen 
Vandecruys, Martine Van den Weghe, Stefaan Voet
COÖRDINATOR 
Wim Van Bree

MECENASSEN 
Pol en Chris Bamelis, Jan en Nadien De Backer-
Calle, Frederick Gordts, Mignon Graafland, Thomas 
Leysen, Ludo en Ria Schellens-Brullemans, Frans 
Staals, Simonne Timmermans-De Rop, Leopold en 
Mia Van Hool, Valerie en Bernard Van Hool, Peter 
Vandamme, Axel en May Vervoordt
 
EREVRIENDEN 
Lieve Abbeloos, Above Management, Frank en 
Rita Arts, B&B The Verhaegen Experience, Monika 
Barkholt, Francine Bodderez, Jan en Cathérine 
Bossuyt-De Brouwere, Joris Bulteel en Olivier De 
Ridder, Cecile Cambien, Agatha Carels, Jan en 
Danielle Cerfontaine-De Meulenaer, Walter Claes, 
Chris en Els Claessens-Maldoy, Tom Coeckelbergh, 
Marc en Annie Corluy-De Smedt, Dirk en Lieve 
Cornette-Vanhoyland, Dirk en Bea De Backer, Rudi 
en Viviane De Becker, Martine Declerck-Van Den 
Weghe, Joris De Meester, Liane De Meester, Hugo 
en Christine De Mey-Van Velthoven, Luc en Rita 
De Quinnemar, Philippe en Christine Detavernier-
Verfaille, Pol Dewaele, Magda Deygers, Philippe 
en Sylvie D'heygere-Vercruysse, Bernard en 
Lena Dubois, Martin Franck, Marc Franco en Rita 
Janssen, Maria Goevaers- Der Kinderen, Jo en Edith 
Hageman-Vermeiren, Maxime en Jeannine Hamers-
Dochez, Walter en Anne Hens-Janssens, Marita 
Heyvaert, Philippe en Kitty Hopchet, Catherine 
Huyghe, Giovanni en Matthijs Immegeers-Hoekstra, 
Willem en Mieke Jacobs – Mulder, Jan Jambon, 
Sabine Koklenberg, Ilse Krols, Pascale Lauwereys 
en Peter Langley, Jan en Katelijne Lemmens-Boon, 
Dirk Maertens, Micky Maes, Patrick en Nadine Maes, 
Lieven Mangelschots, Jeroen Masson, Jean-Paul 
en Leona Meulemans-Beliën, Johan en Francine 
Miljoen-van der Linden, Philippe Naert-Van den 
Bergh, Harold en Eliane Naessens-Neven, Theo 
Peeters, Patrice en Monique Petillot-Derouck, 
Charles en Carla Petre-Huysmans, Guy en Martine 
Reyniers, Michel en Katie Robeyns-De Pauw, Agnes 
Roling, Geert en Kristien Salembier-Van Brussel, 
Isabelle Santens, Ferry Saris, Gerlyn Staals, Ilse 
Staals, Jacobus en Marianne Stuyck-Goossens, Vic 
en Lea Swerts, André en Simone Swings-Cremers, 
Wilfried en Denise Theunissen-Bruneel, Philippe 

Thewissen, Bruno Tits, Sam Van Dam, Hendrik 
en Maggi Van Damme-Bynens, Remi en Evelyn 
Van Den Broeck - Denys, Jos en Lorette Van der 
Perre-Devriendt, William en Livine Van de Velde-Van 
der Wee, Felix en Marie-Louise Van Hoorebeke-De 
Walsche, Luc Van Mulders, Walter Van Pottelberge, 
Vik en Katrien Vandamme-Van Eeckhoutte, Leen 
Vandecruys, Koen en Renilde Vandelanotte-
Draulans, Yvo Vanlessen, Jan en Chantal 
Vercammen-Willems, Philippe en Ann Verlinden-
Timmermans, Cecile Vertommen-Goossens, Luuk en 
Marijke Wiertsema, Wouter Wils, Samuel Wynant

HUISVRIENDEN 
Rudy en Els Broeckaert-Evers, Evelyne Cambien, 
Erik en Sylvie Claessens-Kocken, Jacques Claus, 
Karel Cleiren en Luc Warrens, Victor Dauginet, 
Angele De Block, Veerle De Mondt, Lucie De 
Nave, Wim De Paepe, Hilde Deplanter, Caroline De 
Pourcq, Armand De Roose, Bart De Wever, Deborah 
Debruyckere, Jan en Kristin Delmote-Ponseele, 
Marie-Paule Derde, Piet en Hilde Dheedene-
Pieters, Els D’Hooghe, Frederik Dossche, Jean 
Dusesoi, Werner Eynatten, Jan en Anja Fransen-
Coenen, Thomas en Mia Hamerlijnck, Liesbeth 
Homans, Lodewijk Joye en Nico Bogaerts, Frank 
en Wendy Judo-Weckhuysen, Harold en Nicole 
Kint-De Smet, Ludovicus en Engeline Kroot-Simons, 
Emilienne Lamon, Anne-Marie Lysens, Eric en Anne 
Mattheeuws - Bovy, Laurence Poleunis, Johan en 
Frederika Rogiers-Declerck, François Saverys-De 
Hemptinne, Piet en Myriam Sleeckx-De Cuypere, 
Pierre en Trees Thomas-Bontinck, Michèle Van 
Bogaert, Oliver Vandecappelle en Nick Sablon, Peter 
en Katrien Vandeputte - Vanden Avenne, Bart en 
Evelien Van der Roost - Dullers, Jan en Bernadette 
Van der Roost - Johnson, Marc Vandijck en Laure 
Vandersmissen,  Ingrid Vanhee, Catherine Vergote, 
Kristien Verelst, Fernand Verlinde, Marie-Anne 
Verschueren, Delphine Verzele, Leo en Nadine 
Victor-Gille, Frank Vrints, Nathalie Wittemans

en zij die anoniem wensen te blijven 

situatie dd. 14 januari 2020

OOK VRIEND WORDEN?
Dan kan al vanaf 60 euro. Hartelijk welkom! Bekijk de 
voordelen op www.operaballetvrienden.be of neemt 
contact op met coördinator Wim Van Bree via het 
nummer 0497 61 06 33 of wvanbree@operaballet.be
 



“Mentorschap is een win-win relatie, 
waarbij de mentor ook veel leert. Dankzij 

de Mentoring bij DUO for a JOB kreeg ik 
inzicht in de specifieke hindernissen die 

jonge migranten ervaren in 
de  toegang tot werk.”

ZIN OM JOUW WERKERVARING IN TE ZETTEN?

WORD VRIJWILLIGE MENTOR

Met de steun van:

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met 
een migratie-achtergrond aan 50-plussers, die 
als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze 
jongeren te helpen in hun zoektocht naar werk.

Ben je ouder dan 50 jaar en ben je 2 tot 3 uur 
beschikbaar per week gedurende 6 maanden? 
Word ook mentor!
Geen ervaring met coaching vereist!

Meer informatie op: www.duoforajob.be



BRONNEN
Koen Bollen, Daniel Proiet-
to, Andrew Wale, synopsis*; 
Koen Bollen, De harmonie van 
chaos*; De zoektocht naar het 
hart van Rasa. Interview met 
componist Mikael Karlsson; 
Schoonheid zonder grenzen.  
Interview met kostuumontwer-
per Tamae Hirokawa; De sa-
crale treden van Nicolás Boni. 
Interview met de scenograaf.

Alle teksten zijn oorspronkelij-
ke bijdragen voor dit program-
maboek.

*Vertaling naar het Engels: 
Catherine Grady

BEELDEN
Coverbeeld, repetitiebeelden 
en portretten dansers ©  
Filip Van Roe; Foto p. 6 Nicha 
Rodboon; Portret gast  
principal Osiel Gouneo  
© M. Leidgschwendner

DANSERS IN BEELD
p. 6 Daniel Proietto, choreo-
graaf; p. 9 Viktor Banka, Hesa 
Chioua Lekhli; p. 14-15 Daniel 
Domenech, Osiel Gouneo; p. 
20 Daniel Domenech; Daniel 
Domenech, Osiel Gouneo, 
Juliet Burnett, James Wad-
dell, Nicha Rodboon; p. 21 
Morgan Lugo; Daniel Domen-
ech; p. 26 Shane Urton, Zoe 
Ashe-Browne, Nancy Osbal-
deston, Claudio Cangialosi; 
Noah Gilbert wa Chikua, Hesa 
Chioua Lekhli; p. 27 Dominic 
Harrison; p. 31 Ruka Nakaga-
wa; Zoe Hollinshead; p. 32-33 
Morgan Lugo, Mikio Kato; p. 
36 Lara Fransen; p. 37 Noah 
Gilbert wa Chikua, Hesa 
Chioua Lekhli; Aaron Shaw; 
p. 39 Brent Daneels; Philipe 
Lens; p. 40-41 Matt Foley; p. 
42-43 Lateef Williams, Shane 
Urton

SAMENSTELLING  
EN REDACTIE
Koen Bollen en Ilse Degryse
m.m.v. Ruth Muylle, Hannah 
Thomas

GRAFISCH ONTWERP
Sang Woo K. Vandenbosch

DRUK
Stevens Print, Oostakker

V.U.
Opera Ballet Vlaanderen
Koen Brakenhoff
Van Ertbornstraat 8
2018 Antwerpen

Alle rechthebbenden die 
menen aan deze uitgave aan-
spraken te kunnen ontlenen, 
worden verzocht contact op 
te nemen met de uitgever.

Er wordt tijdens de voorstel-
ling gerookt met nagemaakte 
sigaretten.

RASA
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HET HART VAN DE REVOLUTIE

Wie bij de première was in Madrid herinnert zich  
C(H)OEURS (2012) als een mokerslag. Als een briljant 
staaltje crowd management ook. Alain Platel choreo-
grafeerde het koor van het Teatro Real en tien dansers 
van les ballets C de la B in een geëngageerde voorstel-
ling op muziek van Verdi en Wagner. Vandaag is het 
tijd voor een update. Samen met de dansers, het koor 
en het orkest van Opera Ballet Vlaanderen onderzoekt 
Platel hoe de wereld er anno 2020 uitziet.

Hoe verhoudt het progressieve nationalisme uit de 
negentiende eeuw zich tot recente tendensen van 

populisme en protectionisme? Wanneer slaat verbon-
denheid om in kuddegedrag? En welke seismische 
tegenkrachten laten zich voelen in ons koortsige tijds-
gewricht? C(H)OEURS 2020 ensceneert de verhouding 
tussen individu en maatschappij, binnen- en buitenwe-
reld, drift en conventie in de wereld van nu.

OPERA GENT
Vanaf 20.03.20

OPERA ANTWERPEN
Vanaf 29.03.20


