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Wij vroegen dansprogrammeur Stella van Leeuwen om drie 
voorstellingen uit te lichten. Ze koos voor drie voorstellingen 
die volgens haar keihard een groot publiek verdienen. 

Tip voor de avontuurlijke bezoeker

Tabea Martin | Beyond Indifference, woensdag 25 januari, Schouwburg Odeon
‘Ook als programmeur moet je jezelf soms verrassen met iemand die je niet kent maar waar je veel 
over hebt gehoord! Tabea werkt zowel in Zwitserland als in Nederland omdat ze haar opleiding 
genoot in Amsterdam en Rotterdam. Ze heeft vele nominaties gekregen voor jong talent en bouwt 
gestaag aan een Europese carrière in de dans. Zowel haar beeldtaal als de vragen die ze zichzelf 
stelt over het leven, maken mij nieuwsgierig. Dit keer stelt ze de vraag wat waarheid is in een tijd 
waarin we allemaal weten dat de waarheid gemanipuleerd wordt door media, politiek en de macht 
van het geld. Hoe gaan wij daarmee om? Maakt het ons onverschillig en/of zoeken we binnen dat 
gegeven naar onze vrijheid?’

Tip voor de ervaren bezoeker 

The dog days are over | Jan Martens, donderdag 16 maart, Schouwburg Odeon
‘Dit stuk had 3 jaar geleden al in Zwolle moeten staan maar toert gelukkig nog steeds en de  
voorstelling reist inmiddels met groot succes door heel Europa. De relatief jonge, van oorsprong 
Belgische choreograaf Jan Martens, laat zijn 8 dansers/bewegers een ongelooflijke prestatie  
neerzetten die je de adem letterlijk beneemt en speelt in de voorstelling met de fitnesscultuur en 
de wiskundigheid, de geometrie van wat dans ook is. Daarmee laat hij ook zien hoe superficial 
onze samenleving dreigt te worden door de neiging om ons zelf steeds verder uit te putten in 
zogenaamde goals. De maskers die afvallen tijdens zo’n uitputtingsslag is tegelijkertijd ontroerend 
en levensecht.’ 

Tip voor de nieuwe bezoeker

PARA|DISO revisited | ICK Amsterdam, donderdag 9 februari, Schouwburg Odeon
‘ICK bestaat uit de choreografen Pieter Scholten en danser/choreograaf Emio Greco. Dit duo 
maakte furore in de jaren negentig en zorgde binnen het klassiek ballet en de moderne dans- 
wereld in Nederland voor een nieuwe wind die vooral in het buitenland niet onopgemerkt bleef.
Ze leiden nu naast hun gezelschap in Amsterdam, het grote prestigieuze gezelschap Ballet de 
Marseille in Frankrijk. Para|Diso revisted is een herneming uit 2010 en is het afsluitende deel van 
een dansvierluik dat is geïnspireerd op Dante Alighieri’s La Divina Commedia. Het paradijs heeft 
vele gezichten maar u zult hoe dan ook getroffen worden door een oogverblindende schoonheid.
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