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Juryrapport Cecilia Moisio
Winnaar: Prijs Nederlandse Dansdagen Jong publiek 2019
Juryrapport
Cecilia Moisio noemt zichzelf een psychologisch activiste die met haar typische,
multidisciplinaire stijl – een combinatie van performance, (muziek-)theater, videoinstallatie en dans – beklijvende, aangrijpende voorstellingen maakt. Eerder ontving zij in
2014 de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht.
Cecilia is een maker die een missie heeft en een groot engagement toont voor actuele,
menselijke en politieke thema’s. Zij zoekt in haar werk steeds grenzen op, neemt risico’s in
vorm en inhoud en blijft haar werk(-wijze) steeds bevragen.
De keuze om voor en met een jong publiek te werken is dan ook niet ver gezocht. In
samenwerking met MAAS theater en dans heeft ze met de voorstelling VICTORY een eerste
stap in deze richting gezet.
Voor de geplande performance VOX POPULI gaat ze eerst op zoek naar de stem van het
volk door middel van een aantal laboratoria. Daarin verlaat ze de theaterzaal om de
confrontatie met het publiek/volk op straat aan te gaan. Dit onderzoekstraject (ervaringen,
discussies en workshops met jonge performers) zal in verschillende Nederlandse steden
plaatsvinden. Met het materiaal wil zij dan aan de slag om VOX POPULI te maken. In
Maastricht tijdens de NDD 2020 zal ze een grootschalige ‘interactieve ervaring’ in de vorm
van een manifest presenteren. Wij zijn alvast benieuwd en hopen dat Cecilia – met steun
van MAAS theater en dans (o.l.v. Moniek Merkx en straks René Geerlings) – nog veel kan
betekenen in het danslandschap voor jong publiek!
Winnaar
De winnaar van de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek zoekt steeds weer
de grenzen op, neemt risico’s in vorm en inhoud en blijft de werkwijze steeds bevragen.
De voorstellingen zijn aangrijpend en activistisch. De jury is geïntrigeerd door deze maker
en hoopt dat deze winnaar veel kan betekenen in het danslandschap voor een jong
publiek!
De Winnaar van de Prijs Van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek is: Cecilia Moisio.

