Maastricht
1 juli 2020

Dans duet – Tussen ons
Een dansduet, op gepaste afstand maar toch
dichtbij, speciaal voor ouderen.
Woensdag 1 juli en donderdag 2 juli 2020 Maastricht
PRA Muziektheater heeft een optreden ontwikkeld voor
bewoners en medewerkers van woonzorgcentra. Met steun van de Gemeente Maastricht
(cultuurmakers@maastricht) en Festival de Nederlandse Dansdagen is dit bijzondere
project naar het zuiden gehaald. Het initiatief is in de eerste plaats gericht op ouderen
voor wie het onontbeerlijke fysieke contact met naasten in deze corona-tijd niet of
nauwelijks mogelijk is. Het is een duet over contact blijven zoeken en maken in een
periode van isolement, over elkaar ontmoeten op een andere manier.
Tussen ons
In het duet ontmoeten twee mensen elkaar in een open ruimte. Ze zoeken contact,
komen langzaam naar elkaar toe, maar niet te dichtbij... De een houdt een lange dunne
stok voor zich uit. Met de stok op hun borst, tussen hen in, creëren ze gepaste afstand.
Er ontstaat een spanningsveld tussen de dansers. Terwijl ze door de ruimte bewegen
moet de stok in balans blijven.
Hoe kun je samen bewegen zonder elkaar aan te raken? Hoe kun je spanning oproepen
tussen dansers en bewoners achter de ramen van hun appartementen? Dat is het
uitgangspunt voor het dansduet. De dansers van PRA zijn meesters in het improviseren
en nemen alles wat ze zien en horen mee in de voorstelling. Met een stok als verlengstuk
maken de dansers contact met het publiek en betrekken ze de omstanders in hun spel:
zorgmedewerkers, familieleden van bewoners, toevallige voorbijgangers.
Het duet gaat vloeiend over in een uitnodiging aan de ouderen om te bewegen op
herkenbare muziek. Ze kunnen meedoen vanuit hun eigen mogelijkheden, zittend of
staand. Er wordt geklapt, gezwaaid, gestampt. Groot en klein, uitbundig en ingetogen.
Dansen bij woonzorgcentra
De optredens zullen plaatsvinden in de binnentuin of op het plein van drie
woonzorgcentra in Maastricht: Lenculenhof, Larisa en Scharwyerveld. Het is van belang
dat de bewoners op gepaste afstand kunnen kijken om het optreden mee te maken. De
dansers spitsen het duet toe op de betreffende locatie.
Video eerdere uitvoering Dans duet – Tussen ons, https://vimeo.com/430011492
Datum en tijd: woensdag 1 juli, 14:00u – 15:00u
Locatie: Scharwyerveld Daaldersruwe 93, Maastricht
Datum en tijd: donderdag 2 juli, 11:00u – 12:00u
Locatie: Larisa Polvertorenstraat 20, Maastricht

Datum en tijd: donderdag 2 juli, 14:00 – 15:00u en 15:45u – 16:30u
Locatie: Lenculenhof Abtstraat 13, Maastricht
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Meer informatie: Axelle De Rore (educatie@nederlandsedansdagen.nl) of tel: 06-54972828
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