Wies Bloemen

25 JAAR DANSTHEATER AYA

TIJD VOOR
FEEST
‘Je moet je organiseren! Richt een stichting
op, zoek een zakelijk leider.’

Het is 1990. Joost Sternheim (1951-1992),
dan directeur van Theater Frascati, spreekt
me toe. Het is het begin van AYA, vijfentwintig
jaar terug.
Vijfentwintig jaar heeft AYA vooruitgekeken
en gevochten.
Tijd voor een feest: dit boek. Tijd ook om
achterom en om ons heen te kijken.
Nooit had ik destijds durven dromen dat AYA
dit huis zou worden, waaraan zo veel mensen
hebben meegebouwd. Dansers, technici,
ontwerpers, dramaturgen, schrijvers, zakelijk
leiders, zangers, boekhouders, muzikanten,
productieleiders, bestuursleden, publiciteitsen educatiemedewerkers. Mijn man. Mijn
kinderen. En niet te vergeten: toeschouwers.
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Dat weerbarstige, gulle, brutale, onhandelbare,
aandoenlijke publiek van ons. Hard als graniet,
sensitief als de voelhoorntjes van een slak.
Steeds weer jong, eeuwig nieuw.
Het heeft gestormd rondom AYA. De luiken
klapperden, het dak vloog eraf, regen gutste
naar binnen. Het heeft gestormd binnen AYA.
Er werd met deuren geslagen, gevloekt, tranen
vloeiden. Het is weer opgeklaard. AYA leeft.
AYA bloeit.
Al vijfentwintig jaar.
Dank!
Op naar de vijftig.

WIES BLOEMEN
oprichter en artistiek leider van AYA.
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Sophie Kassies

Het huis
van AYA
De eerste keren verdwaalde ik. Nu weet
ik de weg. Over het oranje bruggetje.
Door de Staatsliedenbuurt en langs het
Waterleidingterrein. De Haarlemmerweg over,
het park in. Onder het spoor door de dijk op,
langs het rangeerterrein waar de trein naar
Warschau wacht. Een roestige engel staat
gelaten in de berm. In een zee van groen
het kleine kapelletje van begraafplaats Sint
Barbara, waar alle doden welkom zijn.
De dijk houdt op, vanzelf daal je
Westpoort in.
Daar, aan het eind van het straatje, om
de hoek bij Mennens Staalkabel-, Hijs- en
Heftechniek, woont AYA. De populieren ruisen
hoog boven mijn hoofd als ik mijn fiets in het
rek zet. De deur is open. Ik sta in de studio.
Dat huis van AYA, onder de ruisende bomen
in die buurt vol nijverheid en industrie, dat
hoort voor mij bij Wies. Dat er maar één –
meestal open – deur is tussen de wereld en
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haar studio. Dat je de herrie en de heisa van
de stad achter je laat voor je haar werkplaats
binnenkomt. Dat je langs doden en roestige
engelen moet.
Het is precies de goeie plek voor Wies
aan het werk. Met alle zintuigen open naar
iedereen en hypergeconcentreerd. Stoer als
de staalkabels van Mennens en gevoelig als
de populierenblaadjes die al ruisen bij een
zuchtje wind. In de voorstellingen die Wies
bij AYA maakt, trilt het hele leven mee.
Voorstellingen die me altijd raken.
Geen wonder, ze zijn gemaakt in het huis aan
de Contactweg.

SOPHIE KASSIES is toneelschrijver en dramaturg.
Ze werkte voor het eerst met AYA als dramaturg voor
MOOI (2003). Later schreef ze de teksten voor TRIP
INTO DARKNESS (2004, opnieuw opgevoerd in 2009 en
2013) en SNOW WHITE & DE 7 BREAKERS (2014).

Vincent van der Velde
Regilio Sedoc

AYA

1988
Première november 1988
Choreografie: Wies Bloemen
Dans: Annelies van Dooren, Cecile Keller,
Kerstin Mohring, Mette van der Sijs,
Mia Spil, Titia Vuyk
Muziek: Wim Mertens, Dmitri Sjostakovitsj
Lichtontwerp: Matthias Vogels
Kostuums: Marina van der Heiden
Toneelbeeld: Erik van Raalte

Op 24 januari
1990 richt
Wies
Bloemen
Danstheater
AYA op

Kerstin Mohring
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1996

Bronsttijd

Een jongerenvoorstelling
over vlinders in de buik,
verwarring en genot
Première februari 1996
Choreografie: Wies Bloemen
Dans: Job Cornelissen,
Francisca Rijken
Viool: Rudolf Nottrot
Kostuums en decor:
Debbie Luijten
Francisca Rijken | Job Cornelissen

De Methode Wies Bloemen

DANSTHEATER
ALS RITUEEL
VOOR HET
MENS-ZIJN

Naar aanleiding van het vijfentwintigjarig bestaan van Danstheater AYA deed
Marieke van Delft een onderzoek naar de Methode Wies Bloemen, waarvoor ze
uitvoerig sprak met Bloemen, vele dansers en medewerkers en ook zelf achter
de schermen meekeek. Haar onderzoek verschijnt als een aparte uitgave onder
de titel Danstheater als ritueel voor het mens-zijn. In dit jubileumboek een
voorproefje.
Marieke van Delft
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Maandag 2 juni 2014. Zomaar een dag in Amsterdam. De studio van Danstheater AYA sluit het
alledaagse leven buiten. Dikke grijze gordijnen
omringen de vierkante dansvloer. In het midden
staat een danseres met alleen sokken aan haar
voeten en één broekspijp opgestroopt. Wies Bloemen zit tegenover haar met een zwart notitieboek
op schoot. De danseres praat; ze vertelt een persoonlijk verhaal over een stemmetje in haar hoofd
dat haar altijd zegt dat ze niet goed genoeg is.
Haar ogen zijn rood van een eerdere huilbui. Als
ze klaar is met haar verhaal, zegt Bloemen: ‘Heel
goed. Punt. En nu herhalen.’

van Wies Bloemen op verschillende fronten in
beweging brengen. Het derde essay heeft de titel:
Het is een onderzoek met een vergrootglas naar
ons mens-zijn, over de doelgroep en thema’s van
het werk van Wies Bloemen. En ten slotte: Dans is
er niet ter bevrediging van de prefrontale cortex,
over het gebruik van theatrale middelen om een
doel te bereiken.

Maandag 17 november 2014, Café Amsterdam in
Amsterdam. Ik zit aan tafel en luister naar Wies
Bloemen: ‘Gevoelens zijn inferieur aan gedachtes.
Controle is belangrijker dan loslaten. Dat is allemaal wat we met elkaar verzonnen hebben in deze
maatschappij. En het klopt niet, het is niet goed
voor ons mensen. Punt, dat is wat ik wou zeggen.’
Punt. Een woord dat Wies Bloemen vaak in de
mond neemt. ‘Doe maar’ is volgens de dansers en
het artistieke team nog zo’n typisch Bloemen-stopwoordje. Niet te veel treuzelen en vooral niet te
veel denken. Toe maar, spring er maar in. Woorden
die passen bij haar werk, dat heftig is en snel en
taboes niet schuwt.
Het maakproces is net zo heftig en eigenzinnig als
de voorstellingen zelf. In de studio van Bloemen
wordt hard gelachen maar ook hard gehuild, is
alles bespreekbaar en ontkomt niemand eraan
zichzelf bloot te geven. In mijn onderzoek ging
ik op zoek naar de Methode Wies Bloemen. Wat
gebeurt er achter de deuren van de studio? Hoe
komt een voorstelling tot stand? Wat is het
geheim achter de bijzondere relatie met haar
dansers? Ik bezocht repetities, sprak met Wies
Bloemen, haar dramaturg, haar artistieke team en
de dansers. Het resultaat is een staalkaart van
haar unieke werkwijze, gevat in vier essays.
Het eerste essay is Dans moet oprecht zijn, over
het belang van oprechtheid in het werk van Wies
Bloemen. Het tweede heet Een danser moet iets te
zeggen hebben, over emoties en hoe die het werk

‘Je blijft voelen dat het echt is.
Een ontmoeting tussen mensen op toneel
en publiek, tussen wie iets gebeurt.’

Dans moet
oprecht zijn

danseres Kathrin
Oprechtheid creëert openheid, veiligheid en
gelijkwaardigheid in de studio en in het theater.
Bloemen zoekt bij haar dansers naar persoonlijke verhalen en emoties die ertoe doen, die de
ziel van de danser in de kern raken. Waar een
choreograaf van een ballet zijn dansers eindeloos
polijst en vormt om ze de juiste bewegingen te
laten maken, wroet Wies Bloemen in de geest van
de danser, ondertussen de overbodige franje en
versieringen wegpoetsend om zo tot een glanzende
of juist donkere en rafelige kern te komen. Danser
Regilio: ‘Je zegt het niet tegen je moeder, maar
wel tegen Wies.’
Bloemen staat erop dat de dansers zich nooit te
gemakkelijk mogen voelen in de voorstelling. De
dansers moeten op het scherp van de snede presteren, bij de kern blijven en kwetsbaar en oprecht
zijn. Zodra de danser er te veel op is gericht te
scoren bij het publiek wordt hij of zij onmiddellijk
door Bloemen of door de jongeren teruggefloten.
Zoals Bloemen benadrukt: oprechtheid is belangrijk voor jongeren, ze hebben een feilloze intuïtie
of iets echt is of niet. Als iets echt is, dan stellen
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De Methode Wies Bloemen
ze zich open, respecteren ze wat er gebeurt en
gaan ze erin mee. En dan bieden de voorstellingen
troost, herkenning en geruststelling, een gevoel
niet alleen te zijn. Bloemen zegt hierover: ‘En op
de een of andere manier vind ik het belangrijk
dat we dat naakt zien van elkaar. Dat de deuren
opengaan en je bij iemand naar binnen mag kijken.
Daar is natuurlijk een grote rijkdom, en dat geef ik
dan vorm.’

op van een vraag als: ‘Dans je moeder.’ Door het
vangen van de emotie in beweging hoeft de danser
er niets meer op te plakken; de emotie zit in de
beweging zelf.
Bloemen verwacht van haar dansers dat ze snel
kunnen schakelen in hun emoties, ze moeten ze
kunnen oproepen maar mogen er nooit in verdwijnen, ze mogen er niet blijven hangen, werken met
Bloemen is geen therapie. Bloemen: ‘Het is natuurlijk uiteindelijk de kunst dat wij (als publiek)
huilen, niet jij (de danser).’

Een danser
moet iets te
Het is een
zeggen hebben onderzoek met
‘Gevoelens zijn als zwarte, galopperende een vergrootpaarden. Om in het moment te zijn moet je glas naar ons
op een paard gaan zitten en meegaan, het
mens-zijn
gevaar omarmen.’
Wies Bloemen

Danseres Sjaan zegt over de werkwijze van Bloemen: ‘Ze gooit niets de lucht in, ze plukt het eruit.’
Bloemen werkt met de emoties van de dansers en
geeft ze vorm, in dans, tekst, zang of op andere
wijze. Bloemen werkt niet vanuit een vooropgezet
plan. Ze gaat open de studio in, praat en improviseert met de dansers en ziet wat zich aandient.
Haar keuzes maakt ze puur met haar theatrale
instinct. Haar tip, of haar gebod voor jonge choreografen: wil je dat instinct zijn werk kunnen laten
doen, dan moet je volledig in de studio aanwezig
zijn, je eigen leven moet buiten blijven.
Emotie komt van het Latijnse exmovère, dat ‘in beweging brengen’ betekent. Bloemen brengt emotie
in beweging door haar in dans om te zetten. Nooit
letterlijk, het is geen pantomime. Bloemen legt de
‘bewegingsenergie’ onder de emotie vast. Om deze
bewegingsenergie vast te leggen geeft ze opdrachten. Een AYA-danser kijkt inmiddels niet raar meer
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‘Ik krijg geen fantasie over de vorm, ik krijg
fantasieën over de mens.’ Wies Bloemen
AYA-voorstellingen beginnen met een tien minuten
durend charmeoffensief, om het publiek, dat niet
altijd welwillend de zaal in komt, mee te krijgen.
Vanaf de eerste minuut van de repetities is de
doelgroep aanwezig in de studio, (meestal) niet
fysiek, maar wel altijd in gedachten. Sounddesigner Dennis noemt Bloemen een ‘jongerenfilter’.
Gedurende het werkproces heeft ze een feilloze
intuïtie voor wat jongeren aanspreekt.
Bloemen deelt met haar doelgroep de drang het
leven te onderzoeken en de activistische inslag om
de wereld te veranderen. Ze praat na een voorstelling liever met de jongeren dan met haar collega’s.
Jongeren gaan inhoudelijk in op de voorstelling. Zo
vroeg een meisje na de voorstelling BRONSTTIJD:
‘Waarom maak je een voorstelling waarin het goed

25 JAAR DANSTHEATER AYA

gaat in de liefde? Bij ons gaat altijd alles mis.’ De
voorstelling SCHRIJNTIJD was geboren.
Bloemens voorstellingen zijn onder te verdelen in
drie grote pijlers: jongerenthema’s, haar persoonlijke leven en de wereld van de magie en heksen.
Maar binnen welke pijler ze ook werkt, haar voorstellingen zijn altijd onmiskenbaar ‘Wies Bloemen’.
Ze behandelt de grote thema’s van het leven:
liefde, seks, angst, woede, dood, maar ook kunst,
anders-zijn of het uit huis gaan van een kind. Dit
doet ze vanuit een aards perspectief, vaak een
vrouwelijk perspectief en vooral een lichamelijk en
seksueel perspectief. ‘Mijn doelgroep denkt maar
aan een ding,’ zoals Bloemen zelf zegt.

om het ‘tussenmenselijke’ (danseres Andrea), dat
wat zich tussen de danser en het publiek afspeelt. Het publiek hoeft dit niet stil en alleen te
verwerken. Kabaal maken mag, wordt vaak zelfs
gestimuleerd en uitgelokt. Gezamenlijk worden de
grote emoties, de grote vragen en thema’s van het
leven beleefd.

‘Dat je het echt van binnenuit meemaakt,
alsof je op het podium de derde of vierde
persoon bent, dat had ik nog nooit meegemaakt.’ danseres Kathrin

Dans is er niet Ten slotte
ter bevrediging
van de prefrontale cortex
‘Dan zit ik liever thuis in het donker met
een goed glas wijn, met m’n eigen hoofd,
dat is veel spannender.’
Dit zegt Bloemen over het bezoek aan de gemiddelde dansvoorstelling die voldoet aan de
westerse esthetiek. Bloemen heeft niets met
de esthetiek van het ballet en het conceptuele
denken van veel hedendaagse dans. Volgens haar
wordt het hoofd overbelast in onze cultuur. Ze wil
in hart of buik geraakt worden en haar publiek
raken. Om dit te doen gaat ze dwars door de
vierde wand van het theater heen, met alle
middelen die voorhanden zijn.
Niet via concepten of mooie plaatjes, niet via het
hoofd. Bloemen gebruikt hiervoor de metafoor
‘osmose’; de emoties van de danser dringen dwars
door de celwanden het publiek binnen. Het gaat

Maandag 17 november 2014, Café Amsterdam in
Amsterdam. De tafel staat vol met lege theekopjes
en een laatste chocoladetruffel ligt op de rand van
het bord. We zitten inmiddels een uur of vier te
praten. Bloemen: ‘Ik denk dat theater een plek is
waar je kunt voelen dat je menselijk bent, waarin
je als het ware een ritueel verzint waar gedeelde
smart halve smart is en je voelt dat je niet alleen
bent.’ Theater als ritueel voor het mens-zijn. Punt.

MARIEKE VAN DELFT studeerde Moderne Theaterdans
aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en
Theaterwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Ze werkt als freelance dramaturg, tekstschrijver en
communicatiemedewerker in de culturele sector en is
initiatiefnemer van 'Cultureel Avonturiers', een platform
voor cultureel ondernemers.
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Renato Bertolino | Gwen Langenberg | Lucas Theisen
Anne-Beth Schuurmans | Cherif Zaouali

2002
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2004

Cherif Zaouali | Marie-Rose Mayele
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Gwen Langenberg
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Ineens
sta je daar
naakt

Het is altijd eerst wennen, die eerste
ontmoeting met Wies voor een nieuwe
productie. Daar sta je dan voor haar neus,
nog wat schillen van bescherming om je heen,
maar die pelt ze zo van je af. En ineens sta
je daar naakt en klaar om te geven wat Wies
graag wil zien bij haar dansers: overgave,
oprechtheid, echtheid, seks, schaamte, alles!
Ja, de vrijheid en veiligheid om alles te
geven wat je in je hebt. Om te zijn wie je in
je kern bent.

Ik had bij AYA een bijzondere tijd van zeven
jaar, met een bijzondere AYA-familie en veel
bijzondere voorstellingen waar ik in mocht
dansen. Dank je, Wies. Ik hoop dat AYA nog
lang door knalt, want mijn dochters grote
wens is: dansen bij AYA.
Namasté.

GWEN LANGENBERG is danseres en yogadocente.
Bij AYA danste ze in DRIJFZAND (2002), HERA (2006),
HARTSTOCHT (2008), DUETTI DUE (2008), MOESTUIN (2010)
en VENUS (2011).

Gwen Langenberg
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2008

Bram Gerrits | Gwen Langenberg | Ilse Ott | Cherif Zaouali
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Kunst voor een jong publiek

25 JAAR DANSTHEATER AYA

‘Dansen met
jongeren is een heel
goed idee’
Kunst, muziek en dans zijn goed voor jongeren, zeggen een neuropsycholoog,
een kunstdocent en een marktonderzoeker. En het blijkt gemakkelijker
dan je denkt om ze ervoor te interesseren: jongeren blijken gek op kunst.
Maar dan moet je ze wél in de juiste taal aanspreken.
Robbert van Heuven
Je hersenen houden niet van niets doen. Ze
hebben uitdaging nodig en nieuwe prikkels. ‘Zet iemand in een geluidsdichte isoleercel en hij wordt
knettergek,’ zegt hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. Vandaar, vertelt hij, dat
muziek en beweging, en dus ook dans, goed zijn
voor je hersenen.
Zulke activiteiten zetten een groot aantal hersenfuncties in beweging, vertelt Scherder. ‘Als je
muziek maakt bijvoorbeeld gebruik je je motoriek
om te spelen, je leest de noten en je luistert naar
de muziek, waardoor motorische, cognitieve en
taalbeheersingscircuits aan het werk gaan. Als
je beweegt, gebruik je die motorische circuits in
combinatie met je cognitieve circuits.’ Tijdens het
joggen moet je immers opletten voor auto’s en bij
dans moet je de pasjes onthouden. ‘Hersenbanen
verbinden de verschillende gebieden in je brein
die die functies moeten uitvoeren. De banen tussen
de voorkant en de achterkant en tussen de linker-

en rechterkant van je hersenen worden beter van
dat soort activiteiten.’
Hoewel je voorzichtig moet zijn met uitspraken als
‘je wordt slimmer van dansen’ vormen beweging
en muziek een ondersteuning van wat er in de
hersenen gebeurt, legt Scherder uit. ‘Voor jongeren is dat extra belangrijk, omdat hun brein nog
in ontwikkeling is. Dans en muziek helpen bij de
aanleg van de hersenen.’ Daarvoor hoef je niet per
se zelf te dansen of muziek te maken. Kijken of
luisteren naar muziek en dans heeft waarschijnlijk
een vergelijkbaar effect. ‘Het brein kent zogeheten
spiegelneuronen. Die worden in je eigen motorische gebieden actief als je iemand ziet bewegen
of aan beweging denkt. Als je denkt aan muziek,
dan gaan de juiste gebieden aan: het leidt allemaal tot activiteit in het brein.’
Niet alleen draagt hersenactiviteit bij aan het
aanleggen van hersenbanen, door het doen van

Rick Reekers | Anne Suurendonk | Stijn van Kreuningen
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Kunst voor een jong publiek
nieuwe en uitdagende dingen bouwen je hersenen
ook een zogenaamde cognitieve reserve op, legt
Scherder uit. ‘Het is belangrijk die te onderhouden,
want hoe groter die is, hoe meer complexiteit je
brein aankan. Dansen met jongeren is dan ook een
heel goed idee.’
Jarenlang zijn gym en muziekonderwijs op school
verruild voor nog meer toetsen en nog meer
uurtjes wiskunde. We zijn immers een kenniseconomie. Maar langzaam breekt ook bij politiek en
onderwijs het inzicht door dat muziek en beweging voor kennisverwerving net zo belangrijk zijn
als een extra uurtje rekenen, denkt Scherder. De
stapel wetenschappelijk onderzoek die dat bewijst,
wordt immers almaar groter.
Maar er zijn meer experts die uit eigen ervaring
weten hoe goed kunstvormen als dans kunnen
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van
jongeren. Zo ziet Rob Cerneus, cultuurcoördinator
en cultuurdocent op een vmbo-school in Alkmaar,
met eigen ogen het effect dat dans heeft op zijn
leerlingen. ‘Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat mijn
leerlingen na zo’n ervaring 80 procent socialer
zijn. Maar als ik niet zou denken dat het effect
had, zou ik stoppen als cultuurdocent.’
Cerneus maakt met zijn klassen regelmatig gebruik van het aanbod van AYA. Zo verzorgde het
gezelschap een dansworkshop tijdens de kennismakingsweek voor nieuwe leerlingen. Dat bleek
een goede methode om elkaar op een andere
manier te leren kennen en het had bovendien een
positief effect op de groepsdynamiek.
Cerneus: ‘De docenten van AYA leerden de leerlingen niet alleen pasjes, maar deden ook oefeningen om ze te leren zich open te stellen naar de
ander. Dansers moeten dat ook: je moet kunnen
vertrouwen dat die ander je opvangt en steunt. Die
symboliek vond ik wel mooi in de introductieweek.’
Elkaar leren vertrouwen, elkaar in de ogen kijken,
elkaar aanraken, het zijn zaken die voor jongeren
niet vanzelfsprekend zijn, maar de AYA-docenten
kregen het voor elkaar. Net zoals ze iedereen aan
het dansen kregen: ‘Het groepje meiden dat met
elkaar op dansles zit, stond natuurlijk vooraan.
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Maar ook de houterige jongens die normaal achter
de spelcomputer zitten deden mee.’
‘Het is goed dat jongeren via een dansworkshop
dingen ervaren die ze anders niet gauw zouden
tegenkomen,’ denkt Paul Sikkema. Sikkema is
marktonderzoeker bij Qrius, dat zich specialiseert
in jongeren, en is tevens bestuurslid bij AYA. Hij
onderzoekt al meer dan twintig jaar de leefwereld en de voorkeuren van kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. ‘Zulke nieuwe ervaringen zijn
belangrijk, omdat ze je helpen bij de ontwikkeling van je identiteit,’ zegt hij. ‘Daar hoort bij dat
je ontdekt welke dingen bij jou passen en welke
dingen niet.’
Bij die identiteitsontwikkeling hoort ook dat je je
denken over de wereld aanscherpt, denkt Sikkema,
en daar kan kunst een rol bij spelen door thema’s
aan te snijden die daarop aansluiten. ‘Wat is mijn
plek in de wereld? Hoe ga je met elkaar om in
een groep? Hoe verhoud ik me ten opzichte van
religie of multiculturaliteit? De essentiële thema’s
dus. Daar hebben jongeren zich altijd al mee bezig
gehouden en die thema’s veranderen door de tijd
heen dan ook nauwelijks. ’

‘Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat mijn
leerlingen na zo’n kunstervaring
80 procent socialer zijn. Maar als ik niet
zou denken dat het effect had, zou ik
stoppen als cultuurdocent.’
Rob Cerneus
Cerneus: ‘De voorstellingen van AYA sluiten vaak
aan bij de belevingswereld van mijn leerlingen. Zo
gaan de voorstellingen over het ervaren van weerstand, over de ontwikkeling van wie je wilt zijn. De
voorstelling EERSTE KEER ging over de eerste keer
waarop je dingen meemaakt, zoals de eerste zoen.
Daar hebben ze over het algemeen wel wat aan.’
Voor veel van zijn leerlingen zijn de schoolvoorstellingen in het Zaantheater hun eerste theaterbezoek, vertelt Cerneus. ‘Ik durf wel te stellen dat
vmbo’ers gemiddeld genomen minder van huis
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uit met kunst in aanraking komen dan hun hoger
opgeleide leeftijdsgenoten. Hun bezoek met mij
aan het theater is vaak hun eerste kunstervaring.
Het mooie is dat ze vaak helemaal niet beseffen
dat dans ook kunst is.’

‘Jongeren maken krankzinnig veel
gebruik van kunst en cultuur. Denk aan
muziek, dans, vormgeving en design. Die
kunstvormen spelen een grote rol in de
identiteitsontwikkeling van jongeren.’
Paul Sikkema
Datzelfde fenomeen ziet Sikkema ook terug in zijn
onderzoek. Jongeren denken bij kunst vooral aan
grote instituten, aan musea en orkesten, en dat
kleurt hun idee van kunst. ‘Kunst is voor jongeren iets wat je niet wil doen. Iets wat ver van je
af staat, geworteld in een saaie traditie. In Het
Concertgebouw kijk je passief naar muzikanten
die zich heel ver weg op een podium bevinden.’
Bovendien is kunst voor hun gevoel verbonden met
een oud en grijs publiek waar ze niet bij willen horen en met een hoop ongeschreven sociale
regels die ze niet begrijpen. Waarom mag je cola
in de bioscoop wel mee en in het theater niet?
Dat waar ze zich wel voor interesseren ook kunst
zou kunnen zijn, komt niet snel bij ze op. Sikkema:
‘Jongeren maken krankzinnig veel gebruik van
kunst en cultuur. Denk aan muziek, dans, vormgeving en design. Die kunstvormen spelen een grote
rol in de identiteitsontwikkeling van jongeren. De
discussie over de vraag of traditionele instellingen
wel genoeg door jongeren worden bezocht, wordt
vooral gevoerd door een oudere generatie die
vindt dat de kunst waarvan zij houdt de norm zou
moeten zijn. Maar kunst en jongeren ontwikkelen
zich allebei.’
Jongeren van dit moment houden van kunstvormen
die een verhaal vertellen en een korte spanningsboog hebben, die interactief zijn en dicht bij
henzelf staan. Dans, en in het bijzonder de voor-

stellingen van AYA, passen daar prima in, menen
Sikkema en Cerneus. Cerneus: ‘Dans is fysiek en
niet cerebraal. Dat spreekt mijn leerlingen veel
meer aan dan een talig toneelstuk.’ Sikkema: ‘Dans
heeft een hoog tempo, het kan heel spectaculair
zijn. Jongeren hebben bewondering voor de skills
van dansers. Ze zien dans bovendien de hele dag
door op televisie en op clips op YouTube. Bij AYA
dansen ook nog eens veel dansers met een andere
culturele achtergrond. Dat spreekt aan.’
AYA maakt slim gebruik van de behoefte aan
interactiviteit, vinden de docent en de marktonderzoeker. Zo mochten Cerneus’ leerlingen auditie
doen om in een filmpje te dansen. Die auditie
werd in het Zaantheater afgenomen en speelde
handig in op de populariteit van talentshows, zoals
SO YOU THINK YOU CAN DANCE. Dat filmpje werd
vertoond tijdens de voorstelling van AYA in het
theater waar de school naar kwam kijken.
Sikkema: ‘Door de klasgenootjes in de voorstelling te laten dansen, doorbreek je de passiviteit
van het kijken naar kunst. Toch wordt dans al
snel weer kunst als het in een theater staat. Dan
moet je weer braaf achter elkaar zitten en komen
er toch weer regels bij kijken waaraan je je moet
houden.’ Daarom zouden instellingen als AYA nog
veel meer kunnen doen om jongeren aan zich te
binden, denkt Sikkema. Door op gekke locaties
te spelen die niet als traditioneel kunstbastion
worden ervaren, bijvoorbeeld. Of door in te spelen
op de grote behoefte aan interactiviteit, op het zelf
willen doen en op de mogelijkheid tot delen op
sociale media. ‘Denk aan een goede YouTube-aanwezigheid, waarin AYA danst met bekende dansers
of in videoclips van artiesten. Met choreografieën
die je thuis kunt nadoen. Je kunt de livemuziek uit
een voorstelling beschikbaar maken op internet,
zodat die weer gedeeld kan worden. Op die manieren komt kunst dichterbij. Er zijn nog wel een
aantal bakens die verzet kunnen worden.’

ROBBERT VAN HEUVEN is freelance cultuurjournalist
en schrijft over podiumkunsten en kunstbeleid.
Hij werkt onder andere voor DAGBLAD TROUW,
THEATERMAKER, BOEKMAN EN KUNSTEN ’92.
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Lucien Denny | Gwen Langenberg | Mouna Laroussi
Lisette Oord | Suzanne Ris | Tamar Shahinian | Anne Suurendonk
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Een openhartige
energieke strijd tussen
zes mannen
Première 30 januari 2013
Concept en regie: Wies Bloemen
Choreografie: Wies Bloemen en Lucien Denny
i.s.m. de dansers
Dans: Regilio Sedoc, Rick Reekers, Jaakko
Toivonen, Chris Dunston, Badeen Pedawi en
Gwensley Paula
Dramaturgie: Monique Masselink
Muziek: Dennis van Tilburg
Kostuums: Marina van der Heiden
Licht- en decorontwerp: Erik van Raalte

‘Het is bewonderenswaardig hoe Bloemen er na
zoveel jaren nog altijd in slaagt om dansvoorstellingen te maken met korte krachtige titels in een rauwe,
direct aansprekende theatertaal die aanslaat bij een
jong publiek. Met haar choreografieën, vaak ondersteund door tekst, weet zij altijd haar toeschouwers
te raken zonder dat dit ook maar een moment
geforceerd hip aandoet.’
Theaterkrant
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Regilio Sedoc | Rick Reekers | Jaakko Toivonen
Chris Dunston | Badeen Pedawi | Gwensley Paula
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Manuel Segond von Banchet

Zeshonderd
pubers in de
schouwburg
Aan het begin van dit jaar kwam ik tijdens
onze Nieuwjaarswandeling de kapster van
mijn vrouw Marijke tegen op de Czaar
Peterstraat in Amsterdam. Twee maanden
geleden had ze met haar dochter van dertien
vooraan gezeten in de Stadsschouwburg
Amsterdam, bij SNOW WHITE & DE 7
BREAKERS, midden tussen de leerlingen van
het Montessori College Oost. Een geweldige
voorstelling vond ze het en wát een energie,
haar dochter wil sindsdien alleen nog maar
breakdancen.
Zeshonderd pubers in de schouwburg,
sommigen gruwen ervan, maar net als die
kapster word ik er jaren jonger van. Op het
tweede balkon danst een rij meiden achter
hun stoelen en laten zich opzwepen door
de breakers. Op het schellinkje zwaait ons

Egyptische voorleeskind van acht jaar met de
flyer. ‘Hee, dat is Dinsdag!’ roept ze al voordat
breaker Robert Thomas Villedieu een pas heeft
gezet. En zodra het meezinglied wordt ingezet,
weet ze de achterpagina te vinden en zet een
stem op alsof ze het al jaren kent.
Draait Joost van den Vondel zich om in zijn
graf? Zijn naam pronkt pontificaal op het
eerste balkon. Wist hij dat maar, maar één
ding is zeker: AYA bestaat vijfentwintig jaar.
En dat hebben honderdduizenden jongeren uit
heel Nederland al die jaren mogen ervaren
met voorstellingen die niet alleen de heupen
en de tongen losmaken, maar ook ontroeren
en zielenroerselen blootleggen om lang bij
stil te staan. Wies en jouw artistieke team,
gefeliciteerd!
MANUEL SEGOND VON BANCHET is zakelijk leider van
AYA sinds 2008.

Snow
White & de 7
breakers
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Dé dansmusical

Première 18 oktober 2014
Regie en choreografie: Wies Bloemen
Choreografie breakers: Alida Dors
Snow White (zang): Charlotte de Graaf
(dans): Feadan McCall
Koningin (zang): Joanne Telesford
(dans): Andrea Beugger
Breakers: Dietrich Pott, Bryan Druiventak,
Jort Reinders, Zino Schat, Liam McCall,
Robert Thomas Villedieu, Najim Jansen
Spiegel stem: Niek van der Horst
Tekst: Sophie Kassies
Muziekarrangement: Ad van Dijk
Aanvullende muziekarrangementen: Marco Braam
Decor en Licht: Erik van Raalte
Kostuums: Arien de Vries
Muziekmontage: Dennis van Tilburg
Dramaturgie: Monique Masselink
Charlotte de Graaf | Jort Reinders
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Wies Bloemen vond de naam van haar
dansgezelschap bij de Ashanti in West-Afrika.
Het symbool AYA staat daar voor trotseren,
opstandigheid en uithoudingsvermogen.
Het zegt: ‘Kom maar op,
ik ben niet bang voor jullie’.
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ISBN: 978-94-6228-608-5

