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Dansfestival Lift Me Up

‘Dans geeft je vleugels’
„De grootste naam is het Nationale Ballet
met Hans van Manen Gold op 12 en 13 april
in De Spiegel. Een eerbetoon aan zijn enorme oeuvre. Maar Monchichi van het
Frans-Duitse choreografenduo Wang-Ramirez vind ik een topper. Wegens succes toert
de productie al jaren door Europa. Het is
combinatie van hiphop en klassiek.”

Al acht jaar brengt ze
dans naar Lowlands
en Stella van Leeuwen
(49) is ook
dansprogrammeur
voor de Zwolse
Theaters. Met haar
eerste dansfestival Lift
Me Up, vanaf 11 april,
belooft ze ons een
dynamische week.

Hoe heb je geselecteerd?
„Op toegankelijkheid en inhoud. Dans leeft
nog niet echt in Overijssel. Ik wil de mensen graag meenemen op een laagdrempelige reis. Een stuk als Liefdesverklaring van
de Vlaamse Nicole Beutler en Fabuleus bevat ook veel tekst. Het is meer theater dan
beweging.”
Hoeveel premières telt het festival?
„Er zijn geen echte premières maar Idiot
Syncrasy is pas voor de tweede keer in ons
land.”
Zijn er aanraders met een regionaal tintje?
„How Did I Die op 12 april vind ik spannend. Een whodunit. De theatermaakster
Davy Pieters benadert hiervoor een rechercheur uit de regio voor het nagesprek. Zij
onderzoeken samen met het publiek hoe getuigenverklaringen uiteen kunnen lopen.
Bijzonder is ook Schwalbe Zoekt Massa op
15 april. De productie is op zoek naar 35
mensen uit de regio die een of twee middagen mee willen repeteren. Leeftijd is niet belangrijk, je moet alleen uithoudingsvermogen hebben. Aanmelden kan via: productie.schwalbe.nu.”

DOOR MARION GROENEWOUD

Hoe krijg je Lowlands jaarlijks warm voor de
danskunst?
„Zelfs het Zwanenmeer van het Nationaal
Ballet heb ik naar Lowlands gebracht. Inclusief workshops waar men de dansbeginselen leert. Dranghekken werden simpelweg
ballet barres. Het publiek reageert altijd erg
enthousiast.”

Jouw persoonlijke favoriet?
„Ik houd van abstractie, een voorstelling
hoeft wat mij betreft geen afgerond verhaaltje te zijn. Ik kies voor het Engelse duo van
Idiot Syncrasy op 13 april. Gedurfd, komisch en slim. Als toeschouwer snap je niet
meteen wat je allemaal ziet.”

Het Zwanenmeer, durfde je dit aan?
„Ik houd van verrassingen en ik durf groots
te denken. Graag haal ik voorstellingen uit
de traditionele setting.”
Je hebt de opleiding (docent) mime afgerond.
Sta jij zelf nog op het podium?
„Nee, dat stadium heb ik goed afgesloten.
Ik houd me bezig met het programmeren
en adviseren. En ik ben lid van de dansjury
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies. Door mijn praktijkervaring
kan ik zaken helder analyseren en goed benoemen.”

Jouw eerste dansfestival in Zwolle heet Lift
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Stella van Leeuwen: „Ik houd van abstractie, een voorstelling hoeft wat mij betreft geen afgerond verhaaltje te zijn.” FOTO VIOLAINE CHAPALLAZ

Me Up. Gewoon een lekkere titel?
„Ik zocht me rot naar een goede naam voor
de festivalweek. Tot ik in de auto een nummer hoorde van Oscar and The Wolf. Die
ene zin, Lift Me Up, dat was het! Daar krijg

ik nog steeds een goed gevoel bij. Dans
geeft je vleugels en tilt je op uit de werkelijkheid.”

Menmarathon
EEFDE. Verschillende Nederlands kampioenen en
oud-wereldkampioenen
bij het mennen wenden
komende zaterdag en zondag de teugel op het terrein aan de IJzerdijk in Eefde. Vereniging Achter ´t
Peerd houdt speciale jubileumactiviteiten voor liefhebbers. Sinds 36 jaar verzorgt de organisatie regelmatig lessen, bijzondere
ritten en kampioenschappen, met als hoogtepunt
de Samengestelde Menwedstrijd van dit weekeinde.
Dat onderdeel wordt voor
de vijfentwintigste keer georganiseerd. Deelnemers

loopt beide dagen van
9.00 tot 18.00 uur. Meer
informatie staat op de site. www.achtertpeerd.com
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Mennen in Eefde. foto PR

in diverse klassen worden
onder meer beoordeeld
op controle, uithoudingsvermogen en stuurmanskunsten. De resultaten zijn
bepalend voor de startpositie die een menner zondag tijdens de marathon

www.zwolsetheaters.nl. 11 t/m 16/4. Passe-partout
35 euro, tien euro extra voor Van Manen Gold.

Het hoogtepunt van het festival?

1.

mag innemen. Deze marathon is een rit over een
parcours met zes hindernissen.
Op het terrein zijn daarnaast allerlei aanvullende
activiteiten voor bezoekers. Het programma

Kom in de Kas
IJSSELDELTA. Neem eens
een kijkje in de kassen.
Tuinders uit IJsselmuiden
en de Noordoostpolder
openen komende zaterdag hun deuren. Zij leggen
bezoekers uit hoe hommels een bloem bestuiven
en vertellen over hun telerstechniek. Bezoekers
mogen ook komen proeven hoe een tomaat of
een paprika uit de kas
smaakt. In IJsselmuiden
doen onder meer Kwekerij
Wouters, De Tuindershoek

Komt het publiek zelf nog in beweging?
„Zeker, op de Silent Disco in de foyer van
Odeon, vrijdag 15 april. Hier kun je dansen
met een koptelefoon. Ieder op zijn eigen
muziek en ritme. En vergeet niet de afsluitende danceparty zaterdag 16 april met de
verkorte versie van de voorstelling Funk
ISH in seventies setting.”

B.V. en Belt Tomaten mee.
Binnen de Noordoostpolder kan het publiek bijvoorbeeld een bezoek
brengen aan Kwekerij de
Smulkers, Kwekerij Bredefleur en PatioNova CV.
Sportievelingen worden
bovendien uitgenodigd
om ter plaatse mee te
doen aan een speciale LeliesRun, die op de site verder wordt toegelicht. Kom
in de Kas in IJsselmuiden
duurt zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. Flevolandse
kwekers sluiten een uurtje
eerder. www.komindekasnoordoostpolder.nl

3.
Mannenavond

STAPHORST. Het Staphorster warenhuis Boer
houdt dinsdagavond 5
april een mannenavond.
Gasten kunnen de nieuwste gereedschappen uitproberen en nemen een hapje tijdens de proeverij.

Naast foodtrucks worden
ook verschillende mooie
auto´s op het terrein geparkeerd. Modebewuste
mannen melden zich aan
voor een stylingcompetitie.
Sander Boom is Nederlands Kampioen woodcarven en geeft een demonstratie sculptuurzagen. De
mannenavond begint om
19.00 uur en eindigt om
22.30 uur.
Boer is te vinden aan de
Achthoevenweg 2.

