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Daniel Linehan & Stefan Prins
Hiatus & Nadar met Bas Wiegers
Third Space

concept Daniel Linehan & Stefan Prins
choreografie Daniel Linehan
compositie, geluid Stefan Prins
dans, creatie Gorka Gurrutxaga Arruti, Renan Martins 
de Oliveira, Anne Pajunen, Victor Pérez Armero, 
Alexander Standard, Louise Tanoto, Katie Vickers

muzikale uitvoering Nadar Ensemble - Toon Callier 
(elektrische gitaar), Nikolaus Feinig (double bass), 
Ward Ginneberge (accordeon), Yves Goemaere 
(percussie), Joshua Hyde (saxofoon), Pieter 
Matthynssens (cello), Katrien Gaelens (keyboards), 
Thomas Moore (trombone), Matthew Sadler 
(trompet), Dries Tack (klarinet)
 
muziek oorspronkelijk gecreëerd met en uitgevoerd 
door Klangforum Wien dirigent Bas Wiegers 
dramaturgie Alain Franco scenografie 88888 video 
Damien Petitot kostuumontwerp Frédérick Denis 
lichtontwerp Ralf Nonn geluidsontwerp Florian 
Bogner geluidstechniek Florian Bogner, Wannes 
Gonnissen

De muziekcompositie was een opdracht aan Stefan Prins door de 
stad Munchen voor Münchener Biennale - Festival für Neues 
Musiktheater 2018 financed by the Ernst von Siemens Musikstiftung

productie Hiatus & Nadar Ensemble 
een creatie van Hiatus & Klangforum Wien ism. ICST 
– Institute for Computer Music and Sound Technology 
- Zürcher Hochschule der Künste
coproductie deSingel, Münchener Biennale - Festival für 
Neues Musiktheater 2018 
residenties deSingel, Charleroi Danse, La Raffinerie 
(Brussel), Münchener Biennale - Festival für Neues 
Musiktheater 2018, Gasteig/Carl-Orff-Saal München 
internationale spreiding voor Hiatus Damien Valette 
(Parijs) met de steun van de Vlaamse Regering

Daniel Linehan ontving een beurs van SACD voor de opname van de 
voorstelling. Daniel Linehan/Hiatus is Creative Associate van deSingel 
en ontvangt de steun van de Vlaamse Gemeenschap 2017-2021.
Nadar Ensemble is Artist in Residence in Concertgebouw Brugge en 
ontvangt de steun van de stad Sint-Niklaas & de Vlaamse 
Gemeenschap 2017-2021.

wo 1, do 2 mei 2019
20 uur / Theaterstudio
de voorstelling duurt ongeveer een uur en 
dertig minuten

©
 D

anny W
illem

s



Een derde ruimte verbeelden
componist Stefan Prins en choreograaf 
Daniel Linehan aan het woord

Stefan Prins, componist: Ik ontdekte Daniels werk in 
2009, bij een voorstelling van zijn indrukwekkende solo 
‘Not About Everything’ tijdens het Bouge B festival in 
deSingel. Daniel werkt met onderwerpen, ideeën en 
materialen die ook terugkomen in mijn muziek en ik was 
zo onder de indruk dat ik zijn werk begon te volgen. Via 
Karlien Meganck, programmator podiumkunsten in 
deSingel, kwamen we met elkaar in contact. Nadat 
Daniel mijn werk leerde kennen, begonnen we te praten 
over een mogelijke samenwerking. Iets later kreeg ik de 
uitnodiging om een creatie te maken voor de Münchener 
Biennale für Neues Musiktheater in 2018, en dat was 
duidelijk de kans waarop Daniel en ik wachtten. Het 
thema van de editie 2018 was ‘Private Matter’. We 
vertrokken van een wit blad en ontwikkelden meer dan 
twee jaar lang onze ideeën en het conceptuele kader van 
‘Third Space’ in gesprekken en brainstorms voor we aan 
het concrete muzikale en bewegingsmateriaal begonnen 
te werken. Daarna startte een proces van feedback, 
waarin ik eerst de elektronische delen van de muziek 
componeerde, waarop Daniel reageerde en 
dansmateriaal ontwikkelde. Dit beïnvloedde de rest van 
de muziek, het instrumentale luik, enzovoort. Op deze 
manier kwam de voorstelling stap voor stap samen. Alle 
artistieke beslissingen in ‘Third Space’ zijn samen 
gemaakt, zonder hiërarchie. 

Daniel Linehan, choreograaf: Doorheen de 
samenwerking hebben we voortdurend de vraag gesteld 
(en bewust niet beantwoord) wat de ‘derde’ ruimte is. Het 
is zeker een niet-binaire ruimte. Het is een ruimte voorbij 
de binariteit van een live aanwezigheid en een 
gemedieerde aanwezigheid – we laten die beiden naast 
elkaar bestaan. Het is ook een ruimte voorbij de binariteit 
van dans en muziek – we vervagen de grenzen tussen de 
twee vormen. En het is ook een ruimte voorbij de 
binariteit van publiek en privé – we willen een publieke 
ruimte creëren die een persoonlijke ontmoeting met een 
individuele performer toelaat. 

De paradox van werken met de idee van ‘private matter’ 
in een voorstelling is echter dat een voorstelling net een 
ruimte is waarin gedeeld wordt, een ruimte waarin 
dingen publiek worden gemaakt. Er ligt een zekere 
onmogelijkheid in de poging om het private te tonen of te 
onthullen. Het private onthullen, betekent het 
transformeren in iets publieks. De spanning tussen de 
idee van ‘private matter’ en de publieke presentatie van 
een voorstelling was een erg verrijkende spanning voor 
mijn choreografisch proces. Het dwong me keuzes te 
maken die ik anders niet zou maken. In een deel van de 
voorstelling vraag ik de dansers om een denkbeeldig 
masker op te zetten dat hun interne emotionele toestand 
toont. De toestemming om een masker op te zetten – om 
een groteske, naar buiten gerichte expressie op te zetten 
– geeft de dansers toegang tot emoties die niet makkelijk 
gedeeld worden in de maatschappij. Zo helpt het idee 
van een publiek masker om een persoonlijke, bijna 
ondeelbare emotie te delen.

Stefan prins, componist: Nauw gelinkt aan de idee van 
privacy is ook de intimiteit. We hebben dit 
gethematiseerd door verschillende vormen van intimiteit 
te creëren. Er is de intimiteit van de nabijheid van de 

‘Third Space’ is het resultaat van een 
nauwe samenwerking tussen onze 
creative associate Daniel Linehan en 
componist Stefan Prins, eveneens 
een trouwe gast in deSingel. In deze 
hybride muziek- en dansvoorstelling 
onderzoekt het duo tegen stellingen 
en paradoxen met betrekking tot het 
concept privacy. Wat betekent 
privacy nog in een wereld van 
toenemende surveillance en 
‘oversharing’ van informatie op de 
sociale media? Wat betekent 
intimiteit nog? Wordt de wereld echt 
transparanter? Blijft er niet altijd iets 
privé en innerlijks dat niet kan 
worden blootgesteld aan de ogen en 
oren van het publiek? Samen met 
zeven dansers, tien muzikanten van 
het Nadar Ensemble en dirigent Bas 
Wiegers, creëren Linehan en Prins 
een ‘derde ruimte’, een tussenruimte 
die niet uitsluitend reëel is maar ook 
niet volledig virtueel. Het 
onderscheid tussen muziek en dans 
vervaagt. Linehan en Prins 
beschouwen lichamen, ruimtelijke 
configuraties en bewegingen van 
dirigent en muzikanten als 
onderdelen van de choreografie. 
Daarnaast worden de geluiden, die 
voortvloeien uit de bewegingen van 
de dansers, meegenomen in de 
muzikale compositie. Gestructureerd 
als een loop speelt ‘Third Space’ met 
het perspectief en de perceptie van 
het publiek. Ook stellen de makers 
vragen over de kracht van het 
gemedieerde beeld. Wie of wat heeft 
de controle? Wie of wat drijft de 
voorstelling aan?



dirigent, die met zijn blik naar het publiek staat (een 
perspectief dat normaal gesproken enkel voor de ogen 
van de muzikanten is), of de intimiteit van onwillekeurige 
spiertrillingen op de gezichten en lichamen van de 
dansers die in close-up worden gefilmd en geprojecteerd 
op een groot scherm (gemedieerde intimiteit). Er is ook 
de intimiteit van het publiek dat op een armlengte van 
een muzikant op scène zit, dat de adem van een 
voorbijkomende danser voelt, de geluiden van hun 
vingers aan je ogen, of een danser die je persoonlijk 
uitnodigt om de voorstelling op scène te ervaren. 

In de muziek zelf probeer ik verschillende gevoelens van 
intimiteit te creëren via het gebruik van versterking, van 
erg fragiele of net erg brutale geluiden uit opnames die ik 
maakte in en rond mijn appartement, door muzikale 
ruimtes te creëren waarin de luisteraar helemaal 
ondergedompeld wordt, en die een gevoel van nabijheid 
en intimiteit creëren met de geluidsbronnen, of die net 
moeilijker toegankelijk zijn voor de luisteraar. En voor mij 
persoonlijk, was er ook de intimiteit van Daniel en de 
dansers die een choreografie ontwikkelen op mijn 
muziek – een erg intiem proces.

Daniel Linehan: Ons doel om de grenzen tussen dans en 
muziek te vervagen, deed me ook nieuwe 
choreografische terreinen verkennen. Ik begon Stefans 
muziek te zien als iets wat de theaterruimte infuseert met 
meerdere lagen van vibratie. Ik begon me af te vragen of 
de dans deze vibratie kon verderzetten, via lagen van 
fysieke trillingen die zich zouden vervlechten met de 
muzikale vibraties. In essentie creëerde ik een 
choreografie waarin vibratie nooit stopt, waarin trillingen 
op verschillende manieren gekanaliseerd en 
gemanifesteerd worden door de lichamen van de 
dansers. Deze kleine en grote vibraties hebben de 
neiging om een tedere kwetsbaarheid in de dansers naar 
boven te brengen. Iets privaat in de dansers wordt naar 
de oppervlakte geschud. 

De muziek lijkt de ruimte energetisch op te laden, en 
daarom dacht ik over hoe de dans ook aandacht kon 
trekken naar de ‘tussenruimtes’ – de ruimtes tussen de 

dansers, de muzikanten, en het publiek – veeleer dan 
enkel te denken aan de lichamen van de dansers en hun 
bewegingen. Kan de dans, zoals de muziek, ook een 
actief geladen en vibrerende ruimte creëren? Kan de 
dans een sparkelende omgeving creëren in de ruimte? 
Kunnen we het publiek uitnodigen om aandacht te geven 
aan de ruimte tussen performers en niet-performers, om 
de tussenruimte te zien als een extra partner in de 
performance? De dansers gaan specifieke bewegingen 
aan die de ruimte tussen hen kaderen, en ze proberen 
connecties te maken over een grote afstand, van de ene 
naar de andere kant van de zaal. Soms bewegen ze alsof 
er stromingen zijn die hun lichamen bewegen, en op die 
manier wordt de omringende ruimte een actieve speler 
in de choreografie.

Live videocamera’s die sommige bewegingen van de 
performers vastleggen, creëren verschillende 
perceptiemogelijkheden bij het publiek. Je wordt 
uitgenodigd om zeer kleine vibraties in het lichaam te 
zien die in een grote podiumproductie onmogelijk waar 
te nemen zouden zijn. De fysieke nabijheid tussen de 
performers en het publiek laat nieuwe manieren toe om 
de voorstelling te ervaren: via aanraking of geuren, door 
de wind van de dansers te voelen als ze voorbij komen, of 
de vibraties die ze creëren wanneer ze hun lichaam naast 
je bewegen. De muziek sluipt de private ruimte van het 
publiek binnen wanneer de lage frequenties je interne 
organen doen vibreren. Uiteindelijk zijn de privézaken 
niet wat de performers onthullen aan het publiek, maar 
het zijn de zaken die de lichamen van iedereen in de 
ruimte doen trillen, zowel performers als publiek. Dat wat 
fundamenteel persoonlijk is – iemands eigen ervaring 
van iemands eigen lichaam – wordt een ervaring 
waaraan iedereen in de ruimte meer aandacht geeft. In 
deze ruimte van gedeelde aandacht aan je eigen 
belichaamde ervaring, begint de lijn tussen het private en 
het publieke te vervagen.

© Daniel Linehan, Stefan Prins (vertaling Ruth Dupré)
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid mediasponsors

Grand café deSingel drankjes / hapjes / snacks / uitgebreid tafelen 
open alle dagen: 9-24 uur / informatie en reserveren: +32 (0)3 237 71 00 of  
www.grandcafedesingel.be

Daniel Linehan (Seattle, 1982) werkte als danser en 
choreograaf in New York voor hij naar Brussel verhuisde, 
om er de Research Cycle bij P.A.R.T.S. te volgen.
Als performer werkte hij onder meer samen met Miguel 
Gutierrez en Big Art Group. Sinds 2004 maakt hij eigen 
choreografieën. Daarin zoekt hij steevast naar manieren 
om de lijn tussen dans en al het andere te doen 
vervagen. Hij was het eerst in deSingel te gast in 2010. 
Sindsdien presenteerde hij al zijn voorstellingen in 
deSingel. Van 2012 tot 2014 was hij Artiste Associé van 
deSingel en New Wave Associate in Sadler’s Wells 
(Londen). Van 2013 tot 2016 was hij Artiest-in-Residentie 
in Opéra de Lille. Begin 2015 ging Daniel Linehan van 
start met zijn eigen gezelschap Hiatus, met structurele 
ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Sinds 2017 is 
Daniel Linehan Creative Associate van deSingel.

Nadat Stefan Prins (Kortrijk, 1979) afstudeerde als 
burgerlijk ingenieur, studeerde hij piano en vervolgens 
compositie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in 
Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium van Brussel. 
Een verdere specialisatie in elektro-akoestische 
compositie volgde hij in Den Haag en in 2011 verhuisde 
hij naar de VS, waar hij in 2017 een doctoraat in 
compositie bekwam aan Harvard University. Voor zijn 
composities, die wereldwijd worden uitgevoerd, ontving 
hij verschillende internationale prijzen (o.a. de Kunstpreis 
Berlin für Musik in 2016 en de Kranichsteiner Preis für 
Komposition in 2010). Samen met Pieter Matthynssens, 
is hij artistiek co-directeur van het Nadar Ensemble, maar 
ook als improvisator (electronics) staat hij regelmatig op 
de planken. Stefan woont inmiddels in Berlijn en is 
gastprofessor aan de Hochschule für Kunste in Bern en 
de Norwegian Academy for Music in Oslo. In maart 2019 
verscheen, met de ondersteuning van de Vlaamse 
overheid, een portret DVD en CD rond zijn werk op het 
Oostenrijkse label Kairos.
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