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performance / dans / muziek
BOUGE B

donderdag
26 april 2018

Op het programma van BOUGE B 2018 ziet u kunstenaars uit de hele wereld. 
Ze reiken in hun werk andere perspectieven aan, creëren ongeziene beelden 
of maken het nauwelijks waarneembare zichtbaar. Naast choreografen en 
performance artiesten treden dit jaar ook een aantal beeldend kunstenaars 
aan.  Elk vanuit hun eigen specifieke kader gooien de makers in dit festival 
hun lichaam in de strijd om te reflecteren over kunst, cultuur, wereld en 
ecologie. Drie dagen lang zetten we de deuren en vensters tussen disciplines 
open. Performance en dans dialogeren hier vrijuit met aanverwante werelden. 

Na de voorstellingen selecteerden we voor u een reeks late night concerten. 
Ze vinden plaats in onze Muziekstudio of in de hellende gang naast de 
Blauwe Foyer, het centrale punt waar publiek en artiesten samenkomen.

19.00  00.00 uur
Kleine zaal (volg Backstage)
Daniel Lie ism. 
Bruna Amaro & 
Juliana dos Santos
(installatie)

20 uur
Podium Rode zaal
Geumhyung Jeong
(performance // 60’)

21 uur
Muziekstudio
Rafiq Bhatia
(concert // 45’)

21.30 uur
Theaterstudio
Cecilia Bengolea & 
Florentina Holzinger
(dans // 60’)

22.30 uur
Gang vestiaire
Michiel Vandevelde
(dans // 30’)

22.30 uur
Muziekstudio
WWWater
(concert // 60’)

Opgelet!
Wenst u Cecilia Bengolea & 
Florentina Holzinger te zien, let er 
dan op dat u tijdig het concert van 
Rafiq Bhatia verlaat. 
Voor de voorstelling van Michiel 
Vandevelde wachten we op het 
publiek van Cecilia Bengolea & 
Florentina Holzinger.made in 
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         Gelieve uw GSM uit te schakelen.

D/2018/5.497/51

Voor en na 
de voorstellingen 

kan u voor een drankje 
terecht in 

de Blauwe foyer.



19 > 00:00 uur // Kleine Zaal (volg Backstage)
Daniel Lie ism. Bruna Amaro & 
Juliana dos Santos
Post Rotten installatie

‘Post Rotten’ is een immersieve installatie van de 
Braziliaanse kunstenaar Daniel Lie. Gedurende drie 
dagen transformeert hij de Kleine Zaal van deSingel 
tot een soort tempel, een ruimte waar bezoekers 
mekaar kunnen ontmoeten of gewoon een tijd kunnen 
vertoeven. Lie creëert de installatie aan de hand van 
organisch materiaal -bloemen, planten, voedsel - in 
voortschrijdende staat van verval.  Opgegroeid in São 
Paulo met een Braziliaanse moeder en een Indonesische 
vader, zitten feestelijke rituelen hem in het bloed. 
Op vrijdag en zaterdag opent hij zijn installatie voor 
performances van en met Juliana dos Santos en Bruna 
Amaro. Samen met hen studeerde hij beeldende kunsten 
in São Paulo, en deelt hij een groeiende interesse 
voor performances waar lichamelijkheid, muziek en/of 
dans centraal staan. Deze installatie en performances 
maken deel uit van een breder onderzoeksproject met 
de titel ‘Death Center for the Living’, dat focust op het 
creëren van hybride ruimtes voor kunst, cultuur, leren, 
spiritualiteit, en energetisch werk.

concept, uitvoering Daniel Lie ism. Bruna Amaro, Juliana dos 
Santos

20 uur // Podium Rode Zaal
Geumhyung Jeong
Oil Pressure Vibrator performance

Maak kennis met de Zuid-Koreaanse performer 
Geumhyung Jeong. In haar veelal bevreemdende 
solovoorstellingen, heronderhandelt ze constant de 
relatie tussen het menselijk lichaam en de wereld 
eromheen. Door intense of riskante interacties met 
haar eigen lichaam geeft ze bizarre betekenissen aan 
eenvoudige of dagdagelijkse voorwerpen. Zo daagt ze 
gaandeweg onze conventionele ideeën over seksualiteit, 
technologie en het vrouwelijk lichaam uit. In ‘Oil 
Pressure Vibrator’ vertelt ze over haar liefdesrelatie met 
jawel, een industriële graafmachine. Daartoe vermengt 
ze elementen uit theater, dans en documentairefilm. 
Fascinerend en radicaal werk, op de fijne grens tussen 
feit en fictie.

creatie, performance Geumhyung Jeong cinematografie 
Geumhyung Jeong, Hoseung Jeon, Bongwoo Park, Youngkyo Choi 
video editing Geumhyung Jeong, Younghyun Jeong ondertiteling, 
vertaling Yunkyung Hur tekstredactie Pol Rosenthal in opdracht 
van Seoul Marginal Theatre Festival 2008

Belgische 
premièremade in 

deSingel

M
ic

hi
el

 V
an

de
ve

ld
e,

 A
nd

ra
de

 ©
 M

ar
k 

R
ie

tv
el

d

G
eum

hyung Jeong, O
il Pressure V

ibrator ©
 G

ajin Kim

D
an

ie
l L

ie
, P

os
t R

ot
te

n



21.30 uur //Theaterstudio
Cecilia Bengolea 
& Florentina Holzinger
Insect Train dans / performance

De Argentijnse Cecilia Bengolea, met voorliefde voor 
buitengewone dansstijlen, was al vaker in deSingel te 
zien aan de zijde van de Franse choreograaf François 
Chaignaud. Florentina Holzinger maakte dan weer furore 
tijdens BOUGE B 2015, met haar explosieve en uiterst 
fysieke performance ‘Recovery’.  Voor het eerst duiken 
deze twee choreografen nu samen in de studio. Uit liefde 
voor de natuur en een bezorgdheid voor de ecologische 
catastrofes die de mens veroorzaakt, zoomen Bengolea 
en Holzinger in op een microkosmos van dieren en 
insecten.  Ze verdiepen zich in de dans van de mantis 
religiosa, de meest bekende bidsprinkhaan. Maar ook 
in Afro en Caribische dansen en insektenbewegingen 
zoals het ‘Mosquito Net’ in dancehall en de bijendans in 
Centraal-Afrikaanse dansvormen.  

concept Cecilia Bengolea, Florentina Holzinger performers 
Cecilia Bengolea, Florentina Holzinger, Erika Miyauchi, Valeria 
Lanzara technische leiding Dominique Palabaud, Marc 
Pichard, licht  Dominique Palabaud geluidstechniek en creatie 
geluid Jesse Broekman kostuumontwerp Coco Petitpierre, 
kostuums uitvoering Anne Tesson, kostuums stage Aliénor 
Figueiredo administratie, productie Barbara Coffy, Jeanne 
Lefèvre, Clémentine Rougier tourplanning Sarah de Ganck – Art 
Happens coproductie Bonlieu Scène nationale Annecy (France), 
deSingel Antwerp (Belgium), Productiehuis Theater Rotterdam 
(Netherlands), ImPulsTanz Festival, Vienna (Austria), Tandem 
Scène nationale Arras-Douai (France) met de steun van MA7 – 
Kulturabteilung der Stadt Wien

22.30 uur // Gang vestiaire 
Michiel Vandevelde
Andrade dans

In 1928 schreef de Braziliaanse dichter en polemist 
Oswald de Andrade zijn ‘manifesto antropofago’, dat 
de kracht erkende van het consumeren, verteren en in 
een andere vorm weer uitscheiden van gekoloniseerde 
culturen. Met Andrades manifest in het achterhoofd, 
vroeg de choreograaf Michiel Vandevelde zich af wat 
we in de publieke ruimtes van het Westen als ‘invasief’ 
kunnen beschouwen. In een poging de huidige 
westerse cultuur te herinterpreteren, wapende hij zich 
met videoclips en reclamefilmpjes. Het resultaat is een 
intieme, explosieve solo, virtuoos gedanst door Bryana 
Fritz. Deze voorstelling ging in première in november 
2017. Tijdens BOUGE B presenteert Vandevelde het 
werk in een aangepaste versie in de vestiaire gang van 
deSingel. 

choreografie Michiel Vandevelde dans en creatie Bryana Fritz 
kostuum Lila John lichtontwerp Michiel Vandevelde, Tom 
Bruwier coproductie Kaaitheater (Brussel)

21 uur // Muziekstudio
Rafiq Bhatia

Rafiq Bhatia, Amerikaans componist, gitarist en producer 
met Oost-Afrikaanse en Indiaanse roots, groeide op in 
North Carolina in de nasleep van 9/11. Zijn liefde voor 
muziek ontstond door twee grote inspiratiebronnen: een 
capella-vertolking van Gujarati-spirituals en de gangster-
rap die hij op de radio hoorde. In zijn muziek, boordevol 
emotionele intensiteit, verzoent hij improvisatie en 
geluidskunst en bij het componeren besteedt hij veel 
aandacht aan de intentionaliteit van geluid. 
Rafiq Bhatia wordt wel eens een improvisatie goeroe 
genoemd, en terecht.

22.30 uur // Muziekstudio
WWWater

Charlotte Adigery, Vlaamse met Caribische roots, 
brengt met WWWater een van de spannendste 
muzikale projecten van het moment. Boven een mix van 
minimalistische elektronica, diepe drums en dreunende 
bassen, zweeft haar engelachtige stem. In 2017 bracht 
ze onder haar eigen naam een EP ‘E021’ uit, op het 
Deewee-label van de broers Dewaele. Kort daarna 
volgde onder de naam WWWater ‘La Falaise’, een plaat 
vol gelaagde vocals en intense beats. Live wordt ze 
bijgestaan door Steve Slingeneyer (Soulwax) op drums 
en Boris Popul (DEEWEEE) op synths.
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Het affichebeeld van BOUGE B 2018 is een zelfportret van één van de kunstenaars die u op vrijdag en zaterdag aan 
het werk kan zien, de Braziliaanse Juliana Dos Santos. Titel van dit beeldende werk is ‘Catirina’,  een personage dat 
vaak opduikt in Braziliaanse culturele manifestaties en traditioneel uitgebeeld wordt door blanke en mestieze mannen 
die hun gezicht met houtskool zwart maken. Juliana Dos Santos reflecteert als zwarte vrouw over een geschiedenis 
van onderdrukking, en over de invloeden van de Afrikaanse cultuur in haar geboorteland.


