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Aan alle woordgoochelaars, woordverbeteraars, woordklungelaars, woordtovenaars, woordvreters, 

woordbrakers, woordslapers, woordbewonderaars,  woordverzamelaars, woordslijpers, woordbijte-

laars, woordopenbaarderaars, woordinhetrondstrooideraars, woordbrekers, woordlijmers, woordrij-

melaars, woordrommelaars, woorddromers... van de tweede en derde graad van de Kunsthumaniora 

Brussel. 

 

Het liefst van al hadden we deze werkweek 2019 georganiseerd ver weg in de Pyreneeën, of hoog 

op een heuveltop in de Vogezen – om voor één keer, één keertje in ons leven te ervaren hoe het is 

zonder alle machinerieën en technologieën die we vandaag de dag benutten, en dan te bekijken 

wat we met alleen maar ons lijf – ons vege, broze, kwetsbare, sterfelijke lichaam – en onze stem, én 

natuurlijk onze spitsvondigheid kunnen creëren in confrontatie met de natuur. 

 

Maar we zijn op een plek gevallen dichtbij huis – ‘De Kluis’ in Sint Joris Weert, niet ver van Leuven, 

in het Meerdaalwoud, één van de oudste jeugdverblijven van ons land.  Daar trekken we op 

maandag 9 september om 8u.30 naar toe.  We doen dat zo veel mogelijk op eigen kracht.  Als 

het écht te ingewikkeld of ondoenbaar wordt, kan je nog met een groepje (vanuit het internaat) 

samen vertrekken vanaf de Kunsthumaniora. Het precieze uur word je dan op tijd meegedeeld.  We 

zorgen ervoor dat we al een soort werkkledij aan hebben (sportschoenen, losse broek en T-shirt...) 

zodat we geen tijd verspillen met kamers opzoeken en omkleden.  De workshops beginnen zodra 

we zijn toegekomen. 

 

De inzet van de werkweek is om vanuit dans, beweging, acrobatie, poëzie, scenografie de confron-

tatie aan te gaan met de ons omringende natuur.  De Kluis ligt in een magnifiek gebied, één van 

de laatste vrij ongerepte landschappen die we nog rijk zijn.  Daar leveren we ons helemaal aan uit! 

 

Geloof het of niet maar er is op het domein weinig of geen bereik, en er is amper wifi.  Vertel het 

aan je ouders.  Je zal dus niet voortdurend kunnen sms-en of bellen; en een computer meesleuren 

heeft niet zoveel zin.  Tenzij dan om gedownloade muziek te beluisteren of te gebruiken voor de 

fuif.  Er is natuurlijk wel communicatie voorhanden.  Je kan van buitenaf ook altijd bellen naar het 

secretariaat van Jeugdverblijf De Kluis (Kluis 1, 3051 St.-Joris-Weert, 016 47 71 72) en een 

bericht achterlaten. 

In dringende gevallen: 0472 70 42 89, nummer Bart Danckaert. 
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Wat je wél nodig hebt is een slaapzak of deken, en een matrashoes en een kussensloop.  Met hoge 

hakjes, opplaknagels of maquillage spring je ook al niet ver; zulke dingen zijn daar eerder een hinder 

dan een troef. 

 

Wees voorbereid op slecht weer (waarschijnlijk niet maar toch niet onmogelijk!)  In een aantal 

warenhuizen kan je voor niet teveel geld een soort fietspak kopen (vest en broek) dat een heel 

goede bescherming tegen de regen biedt.  Stop ook een eind touw in je tas om eventueel natte 

kledij te drogen te hangen in de gangen of in je kamer. 

 

Dat is eigenlijk het voornaamste als het gaat om praktische zaken waar je op voorhand aan moet 

denken; al de rest leggen we uit bij aanvang. 

 

Oh ja, voor de workshop van Karin Vincke moet je een soort avondkledij meebrengen (lange jurk, 

toch een hakje, een attribuut – naar eigen smaak en  vindingrijkheid!) (zie ook op de betreffende 

pagina) en het zou ook goed zijn als iedereen een kledingstuk bij zich heeft dat als kostumering 

kan dienen. 

 

Verder vind je in deze brochure een voorstelling van alle docenten en het werk dat ze met jullie 

willen ondernemen. Maak op basis van deze omschrijvingen drie keuzes, met een rangorde (1ste, 

2de, 3de), en daarna stellen wij met deze informatie de groepen samen.   

 

Je verneemt ook in welke kamer je zal slapen en met wie, en hoe de regelingen zijn voor de 

maaltijden en de dagelijkse huishouding.  Ook een klein kompas krijg je en een kaart van het gebied.  

We leggen je uit hoe je altijd je weg terug kan vinden naar het hoofdgebouw.  Maar dat wijst 

zichzelf allemaal wel uit. 

 

Aarzel niet om vanaf vandaag tot vrijdagavond vragen te stellen! 

 

Aan iedereen een knaller van een werkweek gewenst! 

 

Tot maandagochtend 8 september! 

 

Een groet, 

Serena, Truus, Bart, Jan 
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OVERDAG 

 

 

1. Workshop met Karin Vincke 

 

KARIN VYNCKE  ( https://www.karin-vyncke.info ) 

 

Na een klassieke en een hedendaagse opleiding werkt Karin Vyncke bij Reinhild Hoffman en Gerhard 

Bohner in Bremen (Duitsland).  Daarna maakt ze deel uit van de Compagnie Maguy Marin in 

Frankrijk. In ’88 komen haar eerste creaties tot stand. In ’92 vestigt ze zich in Brussel en maakt 

sindsdien regelmatig avondvullende voorstellingen.  Tot in 2008.  

Daarna ijvert Karin verder op verschillende terreinen. Haar werk als danseres en choreografe leiden 

haar naar meer sociaal artistieke opdrachten waar verschillende kunsten elkaar kruisen en aanvullen. 

Zo komen installaties, video's en collages aan bod die deel uitmaken van haar artistieke werk. 

 

 

 

Haar plan, haar ideeën: 

 

Karin wil jullie laten opgenomen worden door de natuur.  Een week weg uit de stad, de dagelijkse 

routine, de mallemolen. 

Wandelen en genieten van dat moment.  Zoals de schrijver Thoreau zegt: “Het werkwoord ‘wandelen’ 

duidt niet alleen een bewegingsact aan maar slaat ook op een weg tot introspectie...” 

Karin wil jullie laten kennis maken met de teksten van deze schrijver.  Over het samenleven met de 

natuur en op die manier als mens een meerwaarde ontdekken.  Het bos is een bron van schoonheid, 

energie en inspiratie.  Het zou mooi zijn in de vroege morgen, nog voor het ontbijt, de tijd te nemen 

voor een kleine geluidloze wandeling.  Dat moet een plezier voor onze zintuigen zijn.  Andere wetten 

bepalen nu onze ademhaling, beweging, kronkels.  Schors, hout, mos, aarde – bedekt door planten 

en bezocht door de microkosmos van insecten.  Een vervanging voor onze mooie cleane studio’s. 

https://www.karin-vyncke.info/spip.php?article48&lang=fr
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“Handen en voeten zullen de omgeving aftasten en moeten zoeken naar evenwicht in dit decor.  

Laten we ons overgeven aan verrassingen en reflecties waarmee we vormelijk aan de slag gaan.  

Misschien brengt het ons naar eenvoud of naar revolte, who knows… en evolueren we van 

ingetogenheid naar uitbundigheid, op deze vaak mysterieuze plek die De Kluis is.  Onze emoties 

zullen schommelen tussen angst, geborgenheid en wildheid.  Van daaruit zoeken we naar spannende 

situaties, beelden, intriges – om te komen tot een thriller, uiteindelijk niet zo ‘zen’ als we hadden 

verwacht...” 

 

Voor deze workshop moet je een soort kostuum voorzien – avondkledij (lange jurk voor de 

dames, voor de heren een wit hemd en ‘iets zots’ erbij)!! 

 

 

 

2. Workshop met Lize Verlooy 

 

LIZE VERLOOY aka BLAUW (België) is freelance kunstenaar en performer. Gedreven door de fasci-

natie van natuurlijke processen en de diepere mechanismen van het leven crëeert zij multi-mediale 

sculpturen en installaties.  Filmische assemblages met crossovers van technieken en materialen.  

Gerecycleerde fairytales waarin mythologie, archetypes en animisme samengaan met hedendaagse 

thema’s.  Een artistiek sjamanistisch ritueel in open en interactieve dialoog.  Na een Master Keramiek 

aan Phiko (MAD faculty, Hasselt) in 1995 volgt ze meerdere opleidingen zoals textielkunst, figuren- 

theater, lichttechniek, electronica en mycelium.  Ze werkte samen met Circus Ronaldo, Post Traum 

Collective en Construct lab.  Stelde tentoon in tal van Belgische en Nederlandse steden. Festivals als 

Robodock (2005 Amsterdam), BIFF film festival (2006 Brussel), recyclArt (2004 Brussel), Rdece Zora 

en The Arch in Genk 2018.  Haar laatste  lichtinstallatie 'Cave of glass MfX0.3’ is een filosofische 

interpretatie van Plato’s 'Allegorie van de grot'.  Het werk was ook te zien op de ’Biënnale van 

Limburg' en kreeg een remake in 2019 op het ‘Gevleugelde Stad‘-festival in Ieper.  In 'Ademlozing', 

een moderne 'Icarus' Mythe en ’Beyond the body’ creëert ze life visuals met analoge REAL time 

projecties.   Vloeibare ‘lichteratuur’, een techniek die scenografie en licht samenbrengen.  Reeds 

jaren is ze scenograaf van Gokhan Girginol in o.a. ‘Robin Hassan Hood ‘en ‘Banzai’. 
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Haar plan, haar ideeën: 

 

Tijdens het verblijf in De Kluis – dit prachtige speelveld van natuurlijke diversiteit – wil Lize met jullie 

de wisselwerking onderzoeken tussen systemen.  Jullie experimenteren met verschillende 

assemblagetechnieken.  Via land-art ingrepen, creëren jullie scenografische elementen. 

Je ‘opnieuw herinneren’ en ‘op een nieuwe manier verbinding maken met de dingen’ tegenover 

‘vervreemding’ en nog ongekende manieren van ‘de wereld naderen’.   

Hieronder al enkele bosbeelden die Lize trok op prospectie in de Kluis. 

 

   

 

Wie voor deze workshop kiest moet ook meebrengen: 

 

scharen / cuttermes  

kledingstukken om te gebruiken (kan zijn oude broek, jas, kleedje, t-shirt...) en stoffen  

wol en koord  

verf en decoreermaterialen  

spiegels// oude cd 

een leeg glazen flesje (fruitsap, passata) 

paraplu die mag kapot gesneden worden (om frame te gebruiken) 
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3. Workshop met Michael Bode Owa 

 

BODE OWA is acteur, choreograaf en muzikant. 

Hij was vijf jaar docent aan het Hoger Instituut voor Dans in Lier.   

Naast het vertolken van gastrollen in tv-series is hij ook podiumkunstenaar.  Hij schreef en 

regisseerde het toneelstuk ‘Negrociations’. 

Geeft workshops in binnen- en buitenland (Maleisië, Engeland, Zuid-Afrika, Ghana, Nederland) 

 

 

 

Zijn plan, zijn ideeën: 

 

Hier ligt het accent op organische beweging en ritme – de basis voor het werk in zowat alle 

podiumkunsten.  Bode wil met jullie de mogelijke ruimtes in en buiten het lichaam verkennen via 

beweging en percussie.  Afrikaanse rituele bewegingen en ritmes wakkeren het lichaam aan en 

geven het energie.  Je geest stelt zich meer open om de verschillende ruimtes te ontdekken waarin 

het lichaam zich bevindt.  Door dagelijks te oefenen op percussie-instrumenten en te dansen, te 

bewegen, worden je fysieke en emotionele mogelijkheden versterkt. 

 

 

4. Workshop met Guillaume Loconte en Mélanie 

 

MELANIE & GUILLAUME zijn acrobaten opgeleid in diverse circusdisciplines.  Sinds een aantal jaren 

geven ze ook vaak les aan jongeren en ontwikkelen met hen artistieke projecten. 

Ziehier hun vorming en pedagogische ervaringen: 
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ENTRAINEMENT ET INSPIRATION PENDANT 6 MOIS EN NOUVELLE ZÉLANDE:  Entraînement quotidien, réflexion sur le sens du spectacle, 

grande inspiration lors du World Busker Festival. / 2013: ENTRAINEMENT INTENSIF AUX ARTS DU CIRQUE À SENCIRK, AU SÉNÉGAL. 

Sencirk’ est un cirque social au Sénégal accueillant des jeunes de la rue de 6 à 28 ans, pour la plupart très bons artistes de cirque 

maintenant.   Professeur de clown et de slackline pour ces jeunes.  Metteur en scène de leurs numéros.  Entraînement quotidien intensif 

à toutes les disciplines du cirque : jonglage, acrobaties, aérien, monocycle… / 2010-2012 : STAGES DE CLOWN PENDANT 2 ANS À 

PARIS  Stages avec Istvan Van Heuverzwyn, travail sur le laisser-vivre de toutes les émotions, sur le partage avec le public, avec les autres 

clowns sur scène, 3 représentations de spectacles créés par les élèves des stages. / INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE PENDANT 5 ANS À 

PARIS:  Acquisition de compétences techniques, gestion de projet mais aussi travail en équipe, respect des règles, des idées des autres, 

rigueur, créativité. / EDUCATION:  Youthpass après un an de professeur de cirque en Slovaquie (SVE) en 2015. / Diplôme d'ingénieur de 

Telecom Paris. / Année 2007:  Bac S avec mention très bien. / Année 2002: Compétences ACROYOGA / PORTÉS ACROBATIQUES PRATIQUÉ 

DEPUIS 6 ANS:  Balles, massues, diabolo, bolas, staff, anneaux, hula hoop. JONGLERIE  Balles, massues, diabolo, bolas, staff, anneaux, hula 

hoop, bolas de feu, cracheur de feu. / SLACKLINE ET FUNAMBULE:  Passionné d’équilibre sur tout type d’objets (traversée de fil de plus 

de 100m de long, à des hauteurs pouvant atteindre 200m). / CONNAISSANCES DANS TOUTES LES TECHNIQUES DE CIRQUE:  Rola bola, 

monocycle, boule d’équilibre, trapèze, tissu, acrobaties au sol. / TENNIS PENDANT 25 ANS:  Joueur de tennis niveau national en France. 

/ MUSIQUE:  Accordéon, harmonica, ukulele et contrepoubelle (débutant). / LANGUES:  Français, Anglais (courant);  Allemand, Slovaque 

(bon niveau). EXPERIENCES PEDAGOGIQUES: DEPUIS SEPTEMBRE 2017: COMPAGNIE DE CIRQUE “EN CORPS EN L’AIR”  Animation de 

nombreux stages se portés acrobatiques en France et en Europe (Belgique, Suisse, Pays-bas,  Angleterre) /  Juillet 2018: Animation d’un 

stage de cirque pour enfants de 6 à 13 ans lors du festival “La Belle Rouge” à  Saint-Amant-Roche-Savine / Juin 2018: Animation d’un 

atelier de cirque pour 100 élèves de l’école Jules Ferry de Colomiers / Décembre 201: Animation d’un atelier de cirque pour 100 élèves 

de l’école élémentaire Senghor de Caen / SEPTEMBRE 2015 À AOÛT 2017: PROFESSEUR DE CIRQUE À “CREA”, ÉCOLE DE CIRQUE ET DE 

THÉÂTRE À MONDEVILLE,  Cours à l’année toutes disciplines (jonglage, acrobaties, portés acrobatiques, aériens, équilibres sur 

objets,  clown), pour des groupes de 5-8 ans, 9-11 ans, 12 ans et plus (enseignement, création et spectacles).  Cours de cirque 

hebdomadaires parents / enfants.  Cours de cirque adapté (enfants et adultes handicapés, enfants en échec scolaire, personnes âgées, 

adultes  en réinsertion…)  Animation d’ateliers périscolaires autour du cirque dans plus de 20 écoles (RAM, maternelles et  élémentaires) 

de Normandie.  Gestion complète de projets pédagogiques avec plusieurs écoles maternelles, élémentaires et collèges de  Normandie 

(enseignement des arts du cirque, restitution des élèves devant les parents): Equemauville,  Dozulé, Tilly-sur-Seulles...  Nombreux autres 

ateliers ponctuels avec restitution: MJC, centre de loisirs, campings…  / 2014-2015 : PROFESSEUR DE CIRQUE EN SLOVAQUIE, POUR 

“CIRKUSKUS” PENDANT 1 AN /Enseignement de toutes les bases du cirque aux enfants de 2 à 16 ans comme aux adultes /2015 : 

ORGANISATEUR D’UN STAGE DE CLOWN À BRATISLAVA:  Une semaine de stage avec le clown français Istvan Van Heuverzwyn, travail 

sur les émotions, le lâcher-prise  et le lien avec les techniques de cirque / DEPUIS SEPTEMBRE 2017: CRÉATION DE LA COMPAGNIE DE 

CIRQUE EN CORPS EN L’AIR AVEC MÉLODIE BUFFARD   Création du  spectacle “Sous l’chantier, la plage” mis en scène par Hugues 

Delforges, mêlant portés  acrobatiques, jonglerie, équilibre d’objets et théâtre.   Spectacle joué déjà 40 fois en un an, avec plusieurs 

représentations scolaires (suivi d’un temps de rencontre  avec les enfants et éventuellement d’ateliers cirque) / SEPTEMBRE 2015 À AOÛT 

2017: ARTISTE DE CIRQUE À CRÉA  Création du spectacle “Panique à Circosmik” - 50 minutes  Création du spectacle “Des Airs de Mer” - 

30 minutes  Création du spectacle “La Traverse” / 2014-2015 : PLUSIEURS PERFORMANCES DE CIRQUE EN SLOVAQUIE. 
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Hun plannen, ideeën: 

 

Op basis van deze (al te) uitvoerige informatie kan je je voorstellen dat zij met jullie op alle mogelijke 

acrobatische en fysieke, ja, clowneske manieren de natuur te lijf zullen gaan en een 

duizelingwekkende ervaring op het oog hebben.  Het hoofdaccent ligt hier op ‘partner-acrobatie’, 

een discipline die een onderdeel van een voorstelling kan zijn. 

 

 

5. Workshop met Robert Hayden 

 

ROBERT HAYDEN was born in the US, he was a nationally competitive gymnast for 13 years and in 

1989 enrolled in the BFA curriculum for theatre and dance at the University of New Mexico.  He 

joined Ultima Vez in 2002, performing in the creations Blush, Sonic Boom, PUUR, Spiegel and the 

revivals of What the Body Does Not Remember and In Spite of Wishing and Wanting. Since 2009, 

he has collaborated as director, choreographer, performer, and composer with various artists from 

both Belgium and abroad. His own work combines over 20 years of practical and theoretical research 

and experience into performance, dance, theatre, sound/music, voice and movement. He regularly 

teaches workshops internationally and is currently based in Brussels. 

 
 

 

 

 

 

Zijn plan, zijn ideeën: 

During this workshop by Rob Hayden you will explore and confront Vandekeybus’ energetic 

vocabulary through floor work, partner- and contact work and movement as a ‘theatrical act’ 

rather than as a 'technique'.  
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6. Workshop met Wolf Govaerts 

WOLF GOVAERTS is een Belgisch danser en choreograaf en pendelt tussen Brussel en Amsterdam.  

Afgestudeerd aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – afdeling Moderne 

Theaterdans, is Wolf al van kleinsaf geboeid door beweging, theater, tekst, dans en de authenticiteit 

van deze  elementen in improvisatie.  Als freelance performer is hij momenteel te zien in projecten 

verspreid over heel Europa; in het nieuwe stuk '60' van opkomend choreograaf Amos Ben-Tal (OFF 

Projects) en zijn bijhorende installatie 'Seconds’, in de voorstellingen 'WeSoloMen', 'ACCUSATIONS' 

en'TheBlack Piece' van Ann van den Broek (Ward/waRD compagnie) waarmee Wolf ook 

samenwerkte voor de 20ste 'Anniversary Tour of THE IDEAL CRASH' van de Belgische band dEUS, 

in de stukken 'PULSE#1' en 'PULSE#2' van Iris Van Peppen, in de kindervoorstellingen 'BB' en 

'Wonderland' van Makiko Ito en in de gerenommeerde voorstelling 'Joie De Vivre' van de 

Italiaanse choreografe Simona Bertozzi (NEXUS).   

Naast werken in deze projecten met verrassend verschillende stijlen en mensen is Wolf ook zelf 

maker en choreograaf.  In 2011 maakt hij zijn eerste voorstelling ‘de Selkie’ met Danscompagnie 

Vigeland en won hiermee de 12de editie van Kunstbende. Hij maakte ook de installatievoorstelling 

‘Square’ en de ‘double bill ‘FIERCE/CARNAL'; twee voorstellingen over identiteit en transformatie in 

samenwerking met Auke Mertens en 'Collective Loom' – een collaboratie met scenografe Iris 

Wouters (met een bewegend sculptuur van  160 meter en 8 dansers). 

 

 

 

Zijn plan, zijn ideeën: 

 

In De Kluis zal Wolf met jullie werken rond de transformatie van het menselijke lichaam.  De 

workshop zal beginnen met een beknopte opwarming; enkele improvisatieoefeningen en een korte 

krachttraining.  Hierna zal hij samen met de studenten onderzoeken hoe hun lichaam kan bewegen 
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en hoe ze in de huid kunnen kruipen van een groep dieren.  Ook zal hij samen met hen de natuur 

in kruipen om de ruwe/rauwe elementen aan te voelen en te zien welke effect deze hebben op het 

lichaam.  In de workshop zal hij ruimte geven voor de studenten om zelf beslissingen te maken en 

te kiezen waar zij zich het beste bij voelen maar hij zal ook proberen samen met hen grenzen te 

verleggen en te kijken hoe het lichaam kan veranderen van mens naar dier.  Wolf werkt veel met 

improvisatie en de zelfexpressie van zijn performers en zal dan ook vragen aan de studenten om 

zelf een aantal bewegingsfrases/structuren in de vorm van solo's duetten of groepen uit te werken. 

 

7. Workshop met Florence Augendre 

 

FLORENCE AUGENDRE (FR/BE) is an independent choreographic artist, author, researcher, 

performer who has developed her work in various artistic fields such as theater, cinema, 

contemporary dance, opera and visual fine-arts. 

 

In her work, Florence engages creativity as the revealing of one's own experience and creates 

metaphors where the body qualities and the imaginary converge in the experience of the deep self 

and our human physical constitution. Inviting the vitality of singular experiences, her work reveals 

multiple aspects of conscious and their complementing expressiveness. At the heart of our 

physiology in relation to our environment, how do we meet the subtleties of sensory perceptions 

and their modalities ? How do we also meet the energy of the animal, its expressive and yet silent 

presence ? How the non-tangible shapes and forms itself into motion ? 

 

Along side, she completed her education in Body-Mind Centering(R) as a certificated practitioner of 

Fasciapulsology (IFCC-Christian Carini), and is studying with Catherine Shainberg (School of Images, 

Saphire™). 

Among her various artistic collaborations, we can name: Wim Vandekeybus, Meg Stuart, David 

Hernandez, Inneke van Waeyenberghe, Labor GRAS, Johanne Saunier/Jim Clayburgh, Brice Leroux, 

Lance Gries (N.Y.), Steve Paxton, Lisa Nelson, Label Cedana, Olga de Soto, Fabrice Ramalingom, 

Félicette Chazerand, Koen Augustijnen, Les Ballets C de la B, Michèle Noiret, François Brice, Quanta 

Art, collective Les Inéluctables, Belgium team documentary collective IDOCDE. 

Most recently, she has been collaborating with Estonian rock band Hello Killu, musician Guillaume 

Le Boisselier & choreographer Maria Eugenia Lopez (FR/BE), musician Rajivan Ayyappan & 

choreographer Emanuela Iacopini (IT/LUX), PhD philosopher and dance artist Mala Kline (SLO), singer 
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physical-theater performer Adriana Josipovic (HR), and linguistic researcher from University LLN (BE) 

Jacqueline Pairon. 

In April 2019, she launched a co-creation and performed "Interstitial " together with 

composer/musician Roman Golovko and visual artist Antonin De Bemels for the MOMa and CDR 

Teatr in Moscow (Russia). 

 

Florence also leads teaching & collective practice labs in diverse organizations and institutions 

throughout Europe, and takes part in broadcasting various artistic collaborations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haar plan, haar ideeën: 

 

Throughout history, literature and myths, all civilizations have referred to the mineral, the aquatic, 

the earthy and aerial as being part of the living world. In this workshop, we will explore the notion 

of the elements that is at the heart of our physiology (body constitution and activity) and our 

environment. 

 

How are the primary elements present in us, in our body, in the way we interact or resonate 

with our environment and/or with nature? 

How do we differentiate sense from sensations and feelings? 

 

In order to contact, revisit and empower what is essentially original and singular in each of us, we 

will practice individually and as a group, a way of being present with our bodies and their imagery, 

and use our sensory perceptions and their modalities to be creative in physical movement. 
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Creating a poetic space as an invitation to meet and reflect, we will learn and discover step by step 

how to be present and creative while relating to the profoundness of our humankind. 

 

The workshop is open to any person interested in the body-knowledge, physical creativity and 

collective awareness. 

 

Let op!   

Florence schreef ons: 

“(Just to quickly contact you!)  I had an idea this morning...! And I would like for the Friday 13 

September to invite a friend of mine musician-actor to spend the day with me and my group, so 

he could infuse with what we would have had developed during the four first days and perform 

music in the afternoon with our group.” 

Hou het in gedachten en in het vreugde-luikje van je hart!! 
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’S AVONDS 

 

We gaan niet alles prijsgeven.  Jullie vernemen op tijd en stond hoe de avonden er precies zullen 

uitzien. 

Twee activiteiten willen we nu toch al voorstellen: 

 

ANTONIO PAZ   https://www.youtube.com/watch?v=eIIOl4VZQlQ 

Geboren in Brussel, verdiept zich al sinds zijn vroegste jeugd in flamenco. 

Als zoon van een flamencogitarist, leert hij op fietsuitstapjes zijn eerste "letras" en volgt hij 

tegelijkertijd cursussen toonladder en piano. Op zijn veertiende begint hij al op te treden in diverse 

theaters doorheen de Benelux als "cantaor de atrás" (als flamenco zanger bij flamencodans). 

Om zijn muzikaal terrein uit te breiden besluit hij om 4 jaar op tournee te gaan in Azië (Singapore , 

Hong Kong, Thailand, Indonesië, Maleisië, …), waar hij optreedt met de beste lokale muzikanten.  

Terug in Spanje, treedt hij op in verschillende theaters en flamenco festivals, naast artiesten als: 

Carmen Linares, El Cabrero, Chano Lobato, Miguel Poveda, Aurora Vargas, Juana Amaya, Rafael del 

Carmen, Rafael Amargo… 

Hij heeft ook deelgenomen aan vele CD opnamen: 

-A mi vera (J. Baptiste Marino) 

-Le bal des suds (Louis Winsberg) 

-Moscatel (arrangementen + muziek in samenwerking met Antonio Paz Sr) 

- Terrain vague (Anne Niepold) 

Zijn ervaring, zowel als zijn kennis van het "compás" en van de dans maken van hem een vaste 

waarde in de wereld van de flamenco. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIIOl4VZQlQ
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In deze ontmoeting-workshop zullen jullie rond het kampvuur kennis maken met de speciale 

stemtechniek van flamencozang. Antonio gidst jullie hier verder in en leert jullie liederen aan van 

de Spaanse progressieve dichter en toneelschrijver Federico García Lorca 

(https://www.youtube.com/watch?v=4LidTVzW96U ). In deze workshop duiken jullie mee in de 

leefwereld, tekst en flamencomuziek van Lorca. 

 

DANIËL BILLIET 

 

Daniël Billiet heeft oorspronkelijk gedichten voor volwassenen geschreven. In 1974 verscheen zijn 

eerste poëziebundel: “De rib van Magdalena”. Pas later merkte hij dat er nauwelijks poëzie voor 

jongeren bestond. Daarom ging hij zich meer richten op het schrijven van jeugdpoëzie. 

"Bananenschillen in jeans" was zijn debuut in de jeugdliteratuur. Toch richten zijn gedichten zich tot 

iedereen, want ‘ik schrijf voor hedendaagse jongeren van 13 tot 133 jaar’. Hij schreef ook een 

jeugdroman en een prentenboek, werkte mee aan poëziepagina’s in verschillende tijdschriften, 

organiseerde poëziemanifestaties en stelde bloemlezingen samen. Hij is een van de belangrijkste 

hedendaagse Nederlandstalige jeugddichters. 

 

 

 

DANIËL wil met jullie een avond doormaken onder het thema:               

                                       

“Het bos verSTILLd.” 

 

Hoe dat precies zal verlopen, laten we hem graag zelf voorstellen.  Kern van de zaak is dat jullie een 

poëtisch beeld samenstellen over iets dat je in de natuur hebt ontmoet.  Dat wordt dan met z’n 

allen ontvouwd. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LidTVzW96U
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DAGSCHEMA 

 

Opstaan: 7u-7.30u 

Ontbijt: 8u-9u 

Opwarming 9u-9.30u 

Workshops: 9.30u-12.30u 

Lunch:12.30u-13.30u 

Workshops:13.30u-17.00u 

Avondeten: 18u-19u 

Avondworkshop (maandag): 19u-21u 

Slaaptijd 2de graad: 22u 

Slaaptijd 3de graad: 23u 

24u : alles muisstil op de kamers 

 

 

 

NOG BELANGRIJK !! 

 

Vrijdagnamiddag 13 september zijn alle ouders, grootouders, zussen en broers, iedereen die 

belangstelling heeft in wat jullie uitspoken – kortom, is iedereen welkom op De Kluis (vanaf 13u30). 

Om 14u00 vindt er een wandeling plaats langs alle plekken waar jullie met de docenten hebben 

gewerkt in de loop van de week.  Wat we graag laten zien over dat werk wordt dan getoond en 

bewonderd.  Daarna naar huis! 


