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Persbericht: Ultima Vez | Wim Vandekeybus - nieuwZwart 

 

 

Wim Vandekeybus is wat men noemt een ‘vaste waarde’ op de Nederlandse podia. Dat is hij 

eigenlijk al sinds zijn debuutchoreografie What the Body Does Not Remember (1987). Ruim 

twintig jaar lokt de Vlaamse choreograaf, danser, acteur, regisseur, fotograaf en scenarist 

Vandekeybus naast dansliefhebbers ook een breed theaterpubliek naar de schouwburgen. Zij 

komen af op de sterke beeldentaal, energieke en explosieve dans, waarin ook plaats is voor het 

(poëtische) woord. Ook in nieuwZwart, dat tijdens Julidans 2009 haar Nederlandse première 

beleefde, zijn filmbeelden geïntegreerd. Rocker Mauro Pawlowski (lid van de Antwerpse 

rockband dEUS) componeerde nieuwe nummers speciaal voor de voorstelling en begeleidt de 

dansers, samen met twee andere muzikanten, live. Peter Verhelst heeft - zoals in drie 

voorgaande choreografieën van Vandekeybus - de tekst geschreven. Vandekeybus dook in 

januari 2009 met een geheel vernieuwd ensemble van zeven dansers de studio in om, in reactie 

op het meer theatrale Menske, weer te focussen op de mogelijkheden van het dansende 

lichaam, en dat is, zoals bekend, deze Vlaming wel toevertrouwd. 

 
“Het is het filosofische niemandsland waar Vandekeybus zich in begeeft, wat nieuw is: zonder 

duiding, op de snijlijn tussen goed en kwaad, mooi en lelijk, apocalyps en genesis. […] Precies 

wat ‘nieuwZwart’ zo schrijnend maakt.” Trouw 

 

Een impressie van nieuwZwart is via youtube te verkrijgen: 

http://www.youtube.com/view_play_list?p=42C17B8E87A84DD3&search_query=ultima+vez+n

ieuw+zwart 

 
 
Speellijst 2010 

 
Datum Theater  Plaats Contact 

12-1-2010 Chassé Theater Breda 076 530 31 32  

14-1-2010 Rotterdamse Schouwburg Rotterdam 010 411 81 10 

18-1-2010 Stadsschouwburg Groningen 050 368 03 68 

20-1-2010 Stadsschouwburg Utrecht 030 230 20 23 

22-1-2010 Schouwburg Kunstmin Dordrecht 078 639 79 79 

26-1-2010 Theaters Tilburg Tilburg 013 543 22 20 

29-1-2010 Toneelschuur Haarlem Haarlem 023 517 39 10 

30-1-2010 Toneelschuur Haarlem Haarlem 023 517 39 10 

Van BAASBANK & BAGGERMAN 

Keizersgracht 258, NL-1016 EV Amsterdam, The Netherlands 
T +31-20-624 26 31 • F +31-20-622 78 50 

www.baasbank-baggerman.nl 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en persreserveringen kunt u contact opnemen met 
Sylvia Weis  sylvia@baasbank-baggerman.nl , tel: 020-6242631 
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