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De voorstelling duurt ongeveer 1 uur 15 minuten, 
zonder pauze. 

choreografie en regie Colin Dunne & Sidi Larbi Cherkaoui
muziek Michael Gallen

met Colin Dunne, Sidi Larbi Cherkaoui, Michael Gallen, 
Soumik Datta

scenografie Filip Peeters lichtontwerp Mark Van Denesse
geluidsontwerp Michael Gallen, Jef Verbeeck 
aanvullende muziekcompositie Soumik Datta, Colin 
Dunne, Sidi Larbi Cherkaoui artistiek advies Arthur 
Nauzyciel, An-Marie Lambrechts assistent choreograaf 
Laura Murphy technische leiding Hugh Roche Kelly
technici Mathias Batsleer, Sylvia Cuyken, Janneke 
Hertoghs uitvoering decor Martin Baarda advies 
kostuums Caroline Wittemans, Elisabeth Kinn Svensson 
productie en tourmanagement Arnout André de la Porte, 
Lars Boot

productie Eastman, Once Off Productions, Théâtre 
National de Bretagne (Rennes) 
coproductie deSingel, Dublin Dance Festival, Abbey 
Theatre, Sibiu International Theatre Festival, Julidans 
(Amsterdam), Grand Theatre Groningen/Noorderzon 
Festival, MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis (Bobigny), Torinodanza Festival, Teatro Stabile di 
Torino-Teatro Nazionale, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Sadler’s Wells (Londen), Tanz Köln 

met de steun van Fondation BNP Paribas, de Vlaamse 
Overheid, de Tax Shelter maatregel van de Belgische 
Federale Overheid, Arts Council of Ireland/An 
Chomhairle Ealaíon

Eastman is resident in deSingel. 

met dank aan Stephen Collins, Shawn Fitzgerald Ahern, 
Kopspel
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Al jaren verdiept choreograaf Sidi Larbi 
Cherkaoui zich in uiteenlopende 
dansstijlen, waaronder ook die van de 
tapdans. Als 17-jarige bestudeerde hij 
de video’s van Riverdance, met zijn 
razendsnelle voetenwerk, uitvoerig en 
zag daarin de Ierse danser en 
choreograaf Colin Dunne optreden. 
Toen ze elkaar jaren later uiteindelijk 
ontmoetten - beiden inmiddels 
succesvolle en drukbezette 
choreografen - ontstond vrij snel het 
plan om samen een voorstelling te 
maken. 
Sidi Larbi Cherkaoui en Colin Dunne 
worden in ‘Session’ bijgestaan door 
componist Michael Gallen en musicus 
Soumik Datta. Doorheen een exploratie 
van klank gaan de twee totaal 
verschillende dansers op zoek naar wat 
hen bindt. Dit doen ze met veel humor. 
De basis van de voorstelling wordt 
gevormd door de ritmische en 
akoestische aspecten van Dunne’s 
traditionele Ierse dans. 
Net als Cherkaoui weet Dunne 
verschillende invloeden in zijn werk 
naadloos te verbinden. De muziek van 
Michael Gallen maakt verbindingen 
tussen het melodisch excentrieke van 
percussie dans en de ornamentatie van 
Ierse zang, genaamd ‘sean-nós’. 
Sean-nos is een verzameling van 
typische traditionele zangstijlen uit de 
Ierse Gaeltachtaí. Dit zijn de gebieden 
in Ierland waarin het Iers-Gaelisch 
(Gaelic) de primaire gesproken taal is, 
voornamelijk de streken in de 
provincies Connacht (west-), Munster 
(zuid-) en Ulster (noord-Ierland). Het is 
een vorm van solozang, zonder enige 
wijze van instrumentale ondersteuning, 
voorzien van een hoge mate van 
versiering. Deze melodieuze 
versieringstechniek zorgt ervoor dat 
een aanvankelijk eenvoudige melodie 
via een vrije ritmiek verloopt. Het 
resultaat is een uitgestrekte 
soundscape, waarin ook piano en 
sarod weerklinken, naast electro-
acoustics en meerstemmige zang.

‘Session’ houdt het midden tussen een 
concert en een dansperformance: de 
grens tussen beweging en muziek, 
tussen kijken en luisteren is de inzet 
van deze voorstelling, waarin 4 unieke 
performers elkaar voortdurend van 
repliek dienen. 

‘Session’, een dansvoorstelling door 
klanken omgeven!

A Conscious Hour
compositie Michael Gallen
tekst Patrick Kavanagh zang Sidi Larbi Cherkaoui, Soumik Datta,
Colin Dunne, Michael Gallen

Music ensemble #1: Opening
compositie Michael Gallen, Soumik Datta, Sidi Larbi Cherkaoui
muzikale uitvoering Michael Gallen piano, Soumik Datta sarod,
Sidi Larbi Cherkaoui theremin

Slipper
compositie Michael Gallen 
muzikale uitvoering Michael Gallen piano, Colin Dunne tap en 
piano, Soumik Datta vibrafoon

Dubaili Re
bewerking traditioneel Bengali lied Soumik Datta en Michael 
Gallen 
zang Soumik Datta muzikale uitvoering Soumik Datta vibrafoon,
Colin Dunne melodica, Michael Gallen melodica 

Ik zeg adieu
compositie traditioneel Middelnederlands lied Jacobus Clemens 
non Papa
bewerking Michael Gallen zang Sidi Larbi Cherkaoui, Soumik 
Datta, Colin Dunne, Michael Gallen

Shoe/Piano
compositie Michael Gallen en Colin Dunne 
muzikale uitvoering Michael Gallen piano, Colin Dunne tap

An Buachaill Caol Dubh
traditioneel Iers sean-nós lied 
zang Michael Gallen 

Susurrus
compositie en zang Michael Gallen
muzikale uitvoering Michael Gallen gitaar, Soumik Datta sarod

Stabat Mater
13de-eeuwse christelijke hymne aan Maria
zang Sidi Larbi Cherkaoui, Soumik Datta, Colin Dunne, Michael 
Gallen

Gestures
compositie en muzikale uitvoering Michael Gallen piano

Jumping
compositie Michael Gallen
naast opgenomen muziek, uitvoering Soumik Datta sarod, 
Michael Gallen piano

Clapping
compositie Michael Gallen
aanvullende compositie Soumik Datta muzikale uitvoering Soumik 
Datta electronic/loop track, Michael Gallen vibrafoon

Piano Phases
compositie Michael Gallen 
muzikale uitvoering Colin Dunne piano, Sidi Larbi Cherkaoui piano

Music Ensemble # 2: Apocalypse
compositie Soumik Datta, Michael Gallen en Sidi Larbi 
Cherkaoui
tekst Colin Dunne muzikale uitvoering Sidi Larbi Cherkaoui 
theremin, Michael Gallen piano, Soumik Datta sarod

The Quiet Compartment
compositie Michael Gallen
zang Sidi Larbi Cherkaoui, Soumik Datta, Colin Dunne, Michael 
Gallen



Riverdance meets hedendaagse dans in een verrassende en humoristische 
dialoog tussen twee grootmeesters van de dans en twee meesterlijke muzikanten
door Carolien Verduijn
 
Zijn voet schuift razendsnel heen en weer over de vloer. 
Het is alsof riverdancer en choreograaf Colin Dunne een 
hardnekkige vlek probeert uit te poetsen. Hij krabt eens 
op zijn hoofd, wat eenzelfde geluid produceert. Zo 
ontstaat een jeuk die eindigt in een gekmakende 
krabdans, gestimuleerd door de wrijfgeluiden die de 
computer achter hem produceert.
Het is maar een van de kleine monumentjes in ‘Session’, 
waarin de relatie tussen muziek en dans en tussen 
choreografen en muzikanten wordt onderzocht. In een 
humoristisch samenspel gaan dansers en choreografen 
Colin Dunne en Sidi Larbi Cherkaoui de samenwerking 
aan met twee muzikanten. In deze heerlijke, 
humoristische en laidback voorstelling bloeien de 
kwaliteiten en eigenheid van alle performers en spat het
speelplezier ervan af. In een jamsessie komen allerlei 
stuk voor stuk sterke scènes voorbij. Samen vormen ze 
kleine monumentjes die elk een eigen perspectief op het 
thema geven. Een van de hoogtepunten is toch wel de 
hilarische therapiescène. Als therapeut probeert Dunne 
de subtiele, mimische gebarentaal van patiënt Cherkaoui, 
die op een sofa zit, ligt en ervan afvalt, te duiden door er 
woorden aan te geven. Dat lukt maar half want 
Cherkaoui moet het keer op keer, steeds gefrustreerder, 

opnieuw uitleggen. Een ironische reflectie op hoe dans 
toch nooit in woorden gevangen kan worden. Zulke 
gelaagde scènes zijn er veel en in grote verscheidenheid, 
maar de echte kwaliteit van de voorstelling is de chemie 
tussen die twee ongelooflijk getalenteerde en 
eigengereide choreografen. Colin Dunne, leidende figuur 
binnen de wereld van de Ierse dans, brengt rust en 
onverstoorbaarheid met zijn trefzekere, gegronde 
houding. Sidi Larbi Cherkaoui, artistiek leider bij Ballet 
Vlaanderen en veelgevraagd choreograaf, dartelt met 
een lichtheid en speelsheid over datzelfde toneel.
In machtsspelletjes dagen ze elkaar uit, zoals wanneer 
Cherkaoui de vloer onder Dunne’s roffelende voeten 
vandaan trekt in de hoop zijn voeten letterlijk het zwijgen 
op te leggen. De twee zijn aan elkaar gewaagd, maar wat 
hen uiteindelijk zo sterk maakt is hoe ze hun eigenheid 
behouden en elkaar toch geweldig aanvullen. Dat wordt 
compleet gemaakt door de twee muzikanten die op 
piano’s, xylofoon, computer of gewoon met hun eigen 
handen en mond geluid produceren waarbij je je 
regelmatig afvraagt of het nu uit de voeten van Dunne, de 
handen van Cherkaoui, of uit een muziekinstrument komt. 

Bron: Theaterkrant, 13 juli 2019
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid

mediasponsors

Sidi Larbi Cherkaoui is één van onze meest originele 
en veelzijdige hedendaagse choreografen met 
wereldfaam. Samenwerken met andere dansers en 
choreografen en zelfs met andere kunstvormen zit in 
Cherkaoui’s artistieke DNA. Voorbeelden zijn onder 
meer: ‘Sutra’ (met de Shaolin monniken en beeldhouwer 
Antony Gormley), ‘Dunas’ (met de Spaanse flamenco-ster 
Maria Pagès), ‘zero degrees’ (met de Brits-Bengaalse 
choreograaf Akram Khan) en ‘  genesis’ (met de 
Chinese choreograaf Yabin Wang). Zijn werk voor opera 
en theater omvat ‘Shell Shock' (De Munt/La Monnaie), 
‘Pluto’ (Bunkamura/Tokyo) en 'Hamlet' (Barbican/
Londen). Hij kreeg talloze internationale dansprijzen, zijn 
werk wordt over de hele wereld opgevoerd en ook buiten 
de danswereld opgemerkt. Door Beyoncé bijvoorbeeld, 
voor wie hij twee videoclips en twee live-shows 
choreografeerde. Cherkaoui werd drie keer uitgeroepen 
tot ‘Choreograaf van het jaar’ door het invloedrijke 
tijdschrift Tanz. 
Sidi Larbi Cherkaoui leerde het vak bij Anne Teresa De 
Keersmaekers dansopleiding P.A.R.T.S. in Brussel. Hier 
kwam hij in contact met de techniek van choreografen 
als William Forsythe, Pina Bausch en Trisha Brown. 
Vervolgens ontdekte Alain Platel hem als buitengewoon 
getalenteerde danser. Van dansen ging het naar 
choreograferen. Met ‘Rien de Rien’, zijn eerste 
volwaardige choreografie die hij in 2000 maakte als lid 
van de artistieke kern van Les Ballets C. de la B. brak hij 
internationaal door. Intussen behoort hij tot de absolute 
wereldtop. Januari 2010 was een ijkpunt voor Sidi Larbi 
Cherkaoui: hij richtte zijn eigen dansgezelschap Eastman 
op. Sinds 1 september 2015 is hij ook artistiek directeur 
van Ballet Vlaanderen.

De Ier Colin Dunne is een van de grote namen uit de 
traditionele Ierse dans. Zijn allereerste danspassen 
maakte hij op zijn derde, op een lokaal dansschooltje. 
Toen hij negen was, won hij zijn eerste (maar zeker niet 
zijn laatste) wereldkampioenschap. Op zijn 19e kreeg hij 
als jongste danser de Irish Post Award voor zijn 
prestaties in de Ierse dans. Opvallend genoeg volgde de 
jonge Dunne geen dansopleiding (dat kwam later) maar 
studeerde economie aan de Warwick University. Hij ging 
daarna als accountant aan de slag bij een groot bedrijf. 
Daar stopte hij prompt mee toen hij de kans kreeg op 
Canadese tournee met The Chieftains te gaan. Sindsdien 
werkte hij alleen nog als danser en choreograaf.
Hij werd wereldberoemd met zijn optredens en 
choreografieën voor Riverdance en de voorstelling 
‘Dancing on Dangerous Ground’. In 1995 moest hij 
onverwacht de hoofdrol overnemen toen Michael Flatley 
de groep verliet. Dunne toerde drie jaar met de 
voorstelling. In 2001 werd hij uitgenodigd als dancer-in-
residence aan de University of Limerick, waar hij zich 
begon toe te leggen op het creëren van eigen werk. 
Naast solowerk zocht hij ook de samenwerking met 
hedendaagse choreografen. Zo werkte hij samen met 
Boris Charmatz ('20 Dancers for the xx Century'), Rocio 
Molina ('35 pas à la seconde') en Michael Keegan Dolan 
('The Bull'). Zijn eerste avondvullende solo was ‘Out of 
Time’ in 2008, een voorstelling met dans, tekst en 
documentaire filmbeelden. Daar keek Dunne met het 
oog van de hedendaagse choreograaf naar de 
traditionele dans waarmee hij was opgegroeid. Zijn 
meest recente solovoorstelling 'CONCERT' maakte hij in 
2017.

©
 K

oe
n 

B
ro

os


