DE NIEUWE WERELD
Het zwarte hek van Calorama zwaait langzaam open en tussen
de bomen verschijnt het Landgoed. Een oase van stilte middenin Noordwijk Binnen. De perfecte omgeving om een nieuwe
wereld te creëren.
Wij leven in een tijd die vragen oproept. Willen wij terug naar
het oude normaal of scheppen wij een nieuwe wereld? Welke
ervaringen nemen wij mee uit de oude wereld en hoe geven wij
deze een plaats in onze nieuwe werkelijkheid?
En wie nemen wij mee op onze reis? Mensen die we tot op heden
over het hoofd zagen en niet hoorden? Wat kunnen we voor elkaar betekenen als musicus, theatermaker, danser, kunstenaar,
maar bovenal als mens? Het is nu tijd om dromen waar te maken, elkaar opnieuw te ontmoeten en voorstellingen duurzaam
te ontwikkelen in een nieuwe wereld.

Luisteren, kijken en zien!
Een warm welkom aan iedereen, namens team en bestuur,
Herma van Piekeren – Artistieke Leiding Stichting KunstKlank
Judith de Haas – Coördinator Kunstroute DE NIEUWE WERELD

DE NIEUWE WERELD | VERLAAT LICHT
Dansvoorstelling 17 en 18 juli 2021
De dansvoorstelling Verlaat Licht staat
in het teken van verandering en beweging. Hoe vinden wij vanuit een gesloten periode, ruimte om weer vrij te
kunnen bewegen? Het is een onvermijdelijke vraag die ons dichter bij onszelf
brengt.
De dans, kunst en poëzie en begeleiden deze zoektocht naar een nieuwe
kloppend hart. Twee jongeren ontworstelen zich uit deze wereld en het kind
brengt hen opnieuw in contact met hun
kern in een nieuwe wereld.

ik ga licht worden waar geen licht was
al moet ik mijn ziel drie keer wassen
en mijn lichaam dezelfde koprollen
laten maken als mijn ziel in de droogtrommel zodat ik synchroon blijf lopen
wanneer ik mezelf weer bij mezelf voeg
(Emma van Hooff)
Yoomi Roestenberg - Dans en muziekkeuze
Dalia Aurora Neeskens - Dans

KUNSTKLANK ORGANISATIE

Herma van Piekeren - Artistieke leiding

Zoë Spijkerboer - Dans

Martha Baalbergen - Zakelijke leiding

Emma van Hooff - Poëzie en tekst

Sylvia van Stijn - Projectleiding

Herma van Piekeren - Concept en regie
Marjan Hommes & Yoomi Roestenberg - Choreografie
Caroline Kuijper - Mental coach
Peter Velthuijzen - Geluid advies
Muziek - https://tinyurl.com/verlaatlicht

VERZOEK AAN HET PUBLIEK

KOM MET DE FIETS!

