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Korzo luidt de lente in met Nederlandse première Prêt à baiser
Olivier Dubois | Ballet du Nord
Prêt à baiser van de bekende Franse choreograaf Olivier Dubois beleeft eindelijk haar Nederlandse première.
Geïnspireerd op Le Sacre du Printemps van Stravinsky, maakte het grote talent van de Franse eigentijdse
dans in 2012 dit indringende, bijna hypnotiserende, duet. Voor onze ogen ontstaat een spel van verleiding,
gespeeld door Edouard Hue en Dubois hemzelf. Codes van verleiding worden schil voor schil afgepeld, de
monden verenigd in een lange kus, die het publiek uiteindelijk ademloos achterlaat. Op 7 april is Prêt à
baiser eenmalig te zien in Korzo in Den Haag.
Voorafgaand aan Prêt à baiser trakteren twee dansers het publiek op het korte stuk A Nos Faunes. Ze
studeerden beiden de choreografie L’Après-midi d'un faune van Vaslav Nijinsky uit 1912 in. Eén setting, twee
ritmes, twee ademhalingen, twee interpretaties. Op prachtige wijze zijn we getuigen hoe een kunstwerk eigen
wordt gemaakt, ingekleurd, om vervolgens het begrip interpretatie langzaam te ontsluiten en zichtbaar te
maken.
Dit programma wordt gepresenteerd in samenwerking met Alliance Française Den Haag.
Over Olivier Dubois
Als hét enfant terrible en grote talent van de Franse eigentijdse dans schuwt Olivier Dubois geen confronterend
thema of beeld. Meer dan om het ontwikkelen van een bewegingstaal is het hem te doen om het aansnijden
van controversiële thema’s: genderkwesties, seksualiteit, geweld, taboes. Dubois verdiende zijn sporen als
danser bij Sasha Waltz, Jan Fabre en Angelin Preljocaj en in 2011 werd hij door Dance Europe uitgeroepen tot
een van de 25 beste dansers ter wereld.
Masterclass voor profs op 8 april
Op zaterdag 8 april verzorgt Olivier Dubois van 11.00 tot 15.00 uur een Masterclass waaraan professionele
dansers en choreografen kunnen deelnemen. Dubois geeft een compositorische workshop over zijn repertoire.
Improvisatievaardigheden en performance tools vormen de focus van de workshop. De deelnamekosten zijn
€40,00.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Voorstelling Prêt à baiser
vrijdag 7 april, 20.30 uur
tickets: €16,- / < 27 jaar, €7,50
Masterclass Olivier Dubois
niveau professionele dansers en choreografen
zaterdag 8 april
11.00 - 15.00
tickets: € 40,Korzo is gevestigd aan de Prinsestraat 42 in Den Haag.
Tickets zijn verkrijgbaar via www.korzo.nl . Telefonisch reserveren is mogelijk via 070-3637540.
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