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Moving Light NL 
 

Moderne dans door dove dansers  
op licht en videobeelden 

 
 
Humans have 5 senses. But for me … I’ve only got 4. May be I have a different sense 
to compensate. It’s hard for me to listen to music or understand sound. I try reading 

about it in books, reading about music. I try talking to hearing people to explain 

sound and music, but I want to SEE it, because I can’t hear it. 
 

Chisato Minamimura, Japanese choreographer, deaf 
http://chisato.h-and-c.jp/works_e.html  

 
 
Moving Light NL is een moderne dansvoorstelling, gemaakt en uitgevoerd door jonge 
dove dansers uit diverse windstreken in Nederland. De voorstelling geeft een unieke 

kijk op de bijzondere wereld van de doven. Het doof zijn wordt bij Moving Light NL als 
kwaliteit ingezet. Niet horen zet de andere zintuigen op scherp en biedt de 

mogelijkheid om de wereld te benaderen op een eigen wijze die ook voor horenden 
een nieuwe invalshoek biedt.  
De dansers dansen niet op muziek, maar laten zich door het lichtspel en de 

videobeelden inspireren tot een choreografie. Het geluid van hun lichamen, versterkt 
en bewerkt, vormt een natuurlijke sound track van voeten op de vloer, het ruisen van 

kleding, ademhaling en hartslag. 
Moving Light NL is een innovatief project van Stichting Handtheater dat 

spreekwoordelijk grenzen verlegt voor zowel doven als horenden. 
 
      Mieke Julien, algemeen directeur Handtheater 
 
 

It was in 1992 when I had the idea to include Sign Language in my ballet entitled "As 
if never been". I have contacted the Handtheater Amsterdam and asked for help. 
The help came promptly in form of Mieke Julien and John van Gelder. 

That was my initiation into this wonderful and magical silent world. Since then I have 
used the Sign Language in many choreographies! This wonderful way of 

communication knows no borders - it is understood by all people no matter what is 
their ethnic or social origin. 
Needless to say, that I fully support the dance project "Moving Light", which the 

Handtheater plans to realize. In my opinion all necessary financial resources should be 
made available for its realization. 

 
     Yours sincerely - Jiří Kylián 

     former artistic director of NDT 
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1. In aanloop naar1 
 
 

Testfase 
 
Als opmaat naar het ML project heeft Handtheater een pilot uitgevoerd. Deze bestond 
uit een korte cursus moderne dans (drie intensieve weekenden) voor dove jongeren in 
mei 2011. De cursus is op zondag 5 juni 2011 afgesloten met de presentatie Ritme in 
de theaterzaal van het Doven Ontmoetings Centrum (DOC). Drie jonge getalenteerde 
dove dansers (Tracy van der Wal, Daan Frumau en Ernst de Hart) uit het noorden, 
midden en zuiden van Nederland dansten op bewegende beelden die op een 
eenvoudig scherm op het toneel werden geprojecteerd. Ritme werd met veel 
enthousiasme ontvangen door zowel het dove als horende publiek.  
 
 

Juniormedewerkers 
 
In 2011 en 2012 geeft Handtheater aan acht dove of slechthorende jongeren de kans 
om zich in zes maanden (verder) te bekwamen in een of meerdere aspecten van de 
podiumkunsten. Voor ML zijn twee jonge dove dansers, Tracy van der Wal en Serhat 
Agacan, aangetrokken als juniorprojectmedewerker. Zij hebben als amateur ruime 
ervaring met beweging en dans, en zijn stevig verankerd in de dovencultuur.  
De juniormedewerkers ML fungeren als peer coaches voor de jonge dansers die 
worden gescout tijdens de dansworkshops, assisteren Maxi Hill bij het artistieke 
maakproces, stemmen de dansgroep af met de filmgroep en zullen verder meewerken 
aan de pr en promotie van de dansproductie. Tracy en Serhat treden officieel op 1 
oktober 2011 voor zes maanden in dienst van Handtheater. 

 

 

Dansworkshops op dovenscholen 
 
In het najaar van 2011 verzorgen choreografe en dansdocente Maxi Hill en yoga- en 
bodybalancedocente Hanna Eijkelboom een aantal dansworkshops op diverse 
dovenscholen in Nederland. In de drie uur durende workshop zullen de 
ouderejaarsleerlingen leren hoe zij kunnen dansen op hun innerlijk ritme en dat van 
de visuele wereld om hen heen.  
Inmiddels heeft de eerste dansworkshop plaatsgevonden bij Kentalis Compas in St. 
Michielsgestel. Na afloop van de workshop ontving Handtheater de volgende email: 
De leerlingen waren zeer enthousiast en ze zijn nu bezig om met de foto's/filmpjes 
een presentatie te maken voor de ouderavond volgende week! Ook komt er een 

stukje in de schoolkrant. Wij zijn natuurlijk trots met danstalent in huis! 

 
 

Samenstelling dansgroep 
 
De dansworkshops hebben een tweeledige functie: dove jongeren laten kennismaken 
met moderne dans en danstalent scouten voor het ML project. Maxi Hill nodigt na 
iedere workshop de jongeren met danstalent uit om in Amsterdam tijdens een 

                                                           

1
 N.B de acties zoals omschreven in het voortraject zijn geen officieel onderdeel van het projectplan en de kosten 

hiervan zijn als zodanig dus niet  meegerekend in de projectbegroting maar worden gefinancierd uit eigen middelen.  
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intensief weekend verder te trainen. Na dit weekend blijft een kleine selectie 
gemotiveerde en getalenteerde jongeren over. Deze jongeren werken vervolgens 
verder aan de dansproductie Moving Light NL.  
 
 

Samenstelling videogroep 
 
Handtheater betrekt een aantal veelbelovende dove film-/mediamakers bij ML om op 
basis van het thema Moving Light2 videobeelden te maken die als inspiratie dienen 
voor een artistiek interessante en gevarieerde choreografie. Hiervoor is al een aantal 
gesprekken gevoerd met filmer Veysi Yildirim. Veysi studeerde in 1999 af aan de St. 
Joost kunstacademie in Breda. Hij ontving daarbij de award ‘best graduate student’. 
Veysi is benaderd om de videogroep samen te stellen en te coachen.  
 
 

 

                                                           

2
 Het thema Moving Light wordt verder in dit projectplan nader omschreven. 
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2. Moving Light NL 
 
 

Waarom ML? 
 
ML bestaat uit twee artistieke componenten: moderne dans en video art. Het unieke 
samenspel van beide kunstdisciplines leent zich bij uitstek om de dovencultuur op een 
interessante en vernieuwende manier over het voetlicht te brengen voor een breed 
publiek. 
 

Moderne dans 
De fysieke expressie van moderne dans, die ook zo kenmerkend is voor gebarentalen, 
weet een breed publiek te bereiken. Dansen op het ritme van bewegende beelden in 
plaats van op muziek is een prikkelende ervaring die voor iedereen de beleving van 
dans kan doen vergroten. De keuze voor dans sluit naadloos aan bij de huidige 
populariteit van deze kunstvorm bij een breed, met name jong publiek. 
 
Video art 
De cross-over van een podiumkunst met die van multimedia leidt tot een moderne 
culturele uiting die past bij huidige trends binnen de culturele wereld. Het biedt de 
mogelijkheid aan jonge dove videokunstenaars om zich verder te bekwamen in hun 
vak en aan hun portfolio te werken. 
Het concept van dansen op licht en videobeelden die via grote schermen op het toneel 
geprojecteerd worden is een nieuw en spannend idee, ontstaan vanuit en geïnspireerd 
door de dovencultuur. Videobeelden worden regelmatig gebruikt als decor bij moderne 
dansvoorstellingen. Bij Moving Light zullen de dove dansers dansen op het ritme, de 
dynamiek en de intensiteit van de beelden waardoor er één geheel ontstaat tussen 
beide kunstvormen. De nadruk op de visuele component is een logisch gevolg van de 
dovencultuur die daarmee een concept aanreikt dat voor een breed publiek een 
unieke en artistiek prikkelende ervaring oplevert.  

 
 
Uit welke stappen bestaat ML? 
 
Videobeelden door jonge dove VJ’s 
Onder leiding van Veysi Yildirim maken drie jonge filmmakers beelden op basis van 
het thema Moving Light. Zowel de artistieke waarde van de beelden als de 
afstemming op de wensen van de dansgroep worden daarbij in ogenschouw genomen. 
De beelden dienen als inspiratiebron voor de dans en vice versa. 
 

Slow motion portretten van de dansers 
Veysi Yildirim maakt slow motion portretten van de dansers waarmee zij zich aan het 
publiek presenteren. 
 
Choreografie op basis van licht en videobeelden 

Geïnspireerd door licht en videobeelden maken de dansers een choreografie onder 
leiding van Maxi Hill. Zij zal de jongeren motiveren, coachen en aansturen, maar er 
wordt van de jongeren een grote eigen inbreng verwacht om tot een geslaagd 
eindresultaat te komen. De juniormedewerkers Tracy van der Wal en Serhat Agacan 
fungeren als peer educators. 
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Sound (and silence) track door horende DJ’s 
De dansers dragen sensoren op hun lichaam, waardoor ademhaling en hartslag, 
motoriek en contactgeluid van huid op huid, het ruisen van kleding en het ritme van 
voeten op de vloer worden versterkt. De DJ’s mixen de lichaamsgeluiden met de 
natuurlijke geluiden bij de videobeelden. De afwisseling van geluid en stilte brengt 
diepte en perspectief in de auditieve ervaring. 
 

Uitvoering 
In voor- en najaar van 2012 wordt ML ten minste tien keer uitgevoerd in verschillende 
(middelgrote) theaters in Nederland. Bij ML wordt gebruikgemaakt van drie 
afzonderlijke doorzichtschermen en drie beamers. Hiervoor is gekozen, omdat 
daarmee een driedimensionaal beeldeffect gecreëerd kan worden. In kleinere zalen 
kunnen een of twee schermen worden ingezet.  
 
 

Het thema Moving Light 

 
In Moving Light liggen meerdere betekenissen besloten. Zo kan moving 
geïnterpreteerd worden als bewegend (in actie), maar ook als roerend of ontroerend, 
terwijl light opgevat kan worden als gevuld met licht (fysiek dan wel metafysisch) als 
ook lichtvoetig. Hierdoor zijn meerdere combinaties mogelijk waarop de filmers en 
dansers hun eigen beelden en choreografie kunnen baseren. 
 
 

Gebarentaal 
 
De dansers maken zichzelf kenbaar via de slow motion portretten, maar ook in poëzie 
en proza in gebarentaal rondom de begrippen in beweging, ontroerend, vervuld van 
licht en lichtvoetig. Deze teksten worden geconcipieerd tijdens workshops onder 
leiding van John van Gelder en Mieke Julien. 
Maxi Hill gebruikt de gebarentaal ook als inspiratiebron voor haar choreografie. 
Gebaren transformeren tot een beweging; een beweging wordt een gebaar. 
 

 
Gastdocenten uit het buitenland 
 
Omdat dit project een nieuw concept betreft waarmee nog weinig tot geen ervaring is, 
willen wij ook anderen in het buitenland hierbij betrekken. Bovendien zijn we van plan 
om na de Nederlandse dansproductie een Europees vervolgtraject te initiëren. 
Theater- en dansgroepen van doven uit andere landen worden uitgenodigd om een 
codansproductie te maken. Vandaar dat het belangrijk is om in een vroeg stadium 
collega’s uit het buitenland te betrekken bij dit proces om de kans op continuïteit van 
het concept zo groot mogelijk te maken.  
 
Doorgaans heeft ieder Europees land één organisatie op het gebied van theater voor 
doven. In de loop der jaren heeft Handtheater met diverse van deze organisaties 
banden opgebouwd, onder anderen met Kurt Vanmaeckelberghe van theatergroep 
Hand in ‘t Oog in Oostende (België). Kurt heeft zelf gedanst bij Les Ballets C de la B 
van de befaamde choreograaf Alain Platel. 
Verder zijn wij in contact getreden met Chisato Minamimura, een dove Japanse 
choreografe die in London woont. Chisato heeft meegewerkt aan het festival 
Springdance in Utrecht dit jaar. Zij is zeer enthousiast over het ML project en wil 
hieraan graag haar medewerking verlenen.  
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Gastdocenten als Kurt Vanmaeckelberghe en Chisato Minamimura geven 
gastworkshops aan onze dansers zodat er kruisbestuiving kan ontstaan. De jonge 
dove dansers leren van de weinige dove choreografen die er in de wereld zijn en zo 
deze kunstvorm zelf meer handen en voeten geven. Voor de gasten uit het buitenland 
is het principe van dansen op videobeelden (in plaats van op muziek) een nieuw 
concept. 
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 3. Moving Light EU 
 

 
Handtheater onderzoekt de mogelijkheden om met dovenorganisaties uit ten minste 
twee andere Europese landen een Europese versie te ontwikkelen van het ML concept. 
Ieder land zal zijn eigen danspresentatie maken (op basis van eigen videobeelden) 
waarna het geheel gemonteerd wordt tot één dynamische dansproductie. Deze zal dan 
op tournee gaan door de deelnemende landen. Daarvoor is een plan geschreven dat is 
voorgelegd  aan collega-organisaties in het buitenland. Het concept van dans op 
videobeelden is dermate interessant en vernieuwend voor de dovencultuur (en ook 
daarbuiten) dat het de inspanning verdient om het over de grenzen heen te trekken. 
Aangezien de meeste Europese landen slechts één culturele organisatie voor doven 
kennen is een interculturele dialoog vrijwel alleen te bewerkstelligen via een 
internationaal project. Het is onze ambitie om hiervoor o.a. subsidie aan te vragen bij 
de Europese Commissie (in het kader van het cultuurprogramma).  
 
 

www.moving-light.org 
 
Handtheater heeft het domein moving-light.org gereserveerd waar toekomstige 
plannen rond Moving Light uiteengezet worden. De bedoeling is dat moving-light.org 
uiteindelijk uitgroeit tot een platform voor kunst- en cultuuruitingen van jonge, dove 
mensen binnen Europa en daarbuiten. Handtheater zal daartoe een aanzet geven door 
informatie over Moving Light NL toe te voegen aan de website in Nederlands, Engels  
en Gebarentaal. Beeldmateriaal van het proces en het eindresultaat worden op de 
website geplaatst. Verder is er informatie te vinden over andere dansgroepen van 
dove dansers binnen Europa. Op die manier willen wij de bekendheid van 
cultuuruitingen van dove groepen en individuen vergroten binnen de eigen 
gemeenschap en daarbuiten.  
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BIJLAGE 1. De tijdslijn 
 
 

Voortraject (valt buiten de aanvraag voor ML NL)) 

 

2011 

Mei    korte cursus moderne dans voor dove jongeren 

5 juni    presentatie pilot Ritme 

Sept/okt/nov  dansworkshops op dovenscholen 

Nov/dec  intensieve training en eindselectie dansgroep 

 

 

Moving Light NL 

 

2012 

Jan/feb   Gastworkshops door buitenlandse dove docenten 

    Slow motion portretten 

    Workshops poëzie en proza in gebarentaal 

    Productie van videobeelden 

    Productie van sound (and silence) track 

    Repetities in Amsterdam 

Maart    Publiciteit 

April/mei   Try outs 

Juni/juli   Voorbereiding aanvraag ML EU 

Augustus   Tweede repetitieperiode 

Sept/okt   Voorstellingen 
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BIJLAGE 2. De makers 
 
 
Eindchoreografie: 
Maxi Hill (horend) 
 

          
 
 
Juniorprojectmedewerker: 
Tracy van der Wal (doof) 
 

 
 
 
Juniorprojectmedewerker: 
Serhat Agacan (slechthorend) 
 

 
 
 
Coördinator videogroep:  
Veysi Yildirim (slechthorend) 
  

Maxi Hill is dansdocente en choreografe. In die 

hoedanigheid werkte zij al eerder met Handtheater. 

Maxi maakt tijdens haar workshops gebruik van 

gebarentaal. Ze heeft veel ervaring in het werken 

met jongeren (o.a. bij Jongerentheater020). Naast 

haar werk bij Handtheater is Maxi o.a. als docente 

verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in 

Amsterdam en Utrecht . 
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Dansers: (allen doof of slechthorend) 
 
Deze jonge dansers worden gescout bij de workshops moderne dans die we op diverse 
dovenscholen in het land geven in het najaar van 2011. We zullen van iedere school 
enkele leerlingen uitnodigen om een weekend gezamenlijk te trainen in Amsterdam 
waarna we de uiteindelijke selectie bekend maken. Deze zal bestaan, naast Tracy en 
Serhat, uit vier tot zes jonge dansers.  
 
 
Externe yoga- en bodybalance docente: 
Hanna Eijkelboom (horend) 
 
Hanna werkte mee aan de totstandkoming van de pilotpresentatie Ritme en is tevens 
betrokken bij de dansworkshops op de dovenscholen. Zij verzorgt een aantal lessen 
aan de dansgroep om de jongeren bewuster te maken van hun lichaam en de 
mogelijkheden en beperkingen hiervan en zij ondersteunt Maxi in haar creatieve 
proces.  
 
 
Theatermaker: 
Kurt Vanmaeckelberghe (doof) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veysi is filmmaker en ‘slowmotion artist’. Hij studeerde in 
1999 af aan de St. Joost Academie (kunstacademie) in 
Breda. Hij ontving daarbij de onderscheiding ‘best graduate 
student’. Voor meer informatie: www.veysi.eu 
Veysi zal de videogroep samenstellen en coördineren die, 
naast hem, zal bestaan uit nog drie dove videokunstenaars. 
Met kandidaten voor de videogroep zijn de gesprekken 
gaande.  
  

 
Kurt is oprichter van de Belgische theatergroep Hand in 
’t Oog. Zelf heeft hij gedanst in een productie van de 
gerenommeerde groep Les Ballets C de la B van 
choreograaf Alain Platel. Kurt denkt en werkt mee aan 
de totstandkoming van ML Voor meer informatie over 
Kurt en Hand in ’t Oog zie de website van de 
theatergroep: http://www.handinhetoog.be/ 
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Choreografe: 
Chisato Minamimura (doof) 
 

  
 

 
 
Het team van Handtheater 

 

Algemeen directeur  Mieke Julien 

Artistiek leider   John van Gelder 

Zakelijk leider   Teja Vossen 

Projectcoördinatie   Manu van Poppel 

Fotografie en vormgeving Syll Schaap 

Bureaumedewerker  Babs Alvares 

Techniek    John Neufeld 

 

Zeeburgerdijk 13 

1093 SK Amsterdam 

T 020 412 38 21 

directie@handtheater.nl 

www.handtheater.nl 

www.moving-light.org 

 

 

Chisato (geboren in Japan) is een dove choreografe die 
werkzaam is in London. Zij is uitermate enthousiast over ML. 
Ze wil graag haar medewerking verlenen aan de 
eindchoreografie en de dove dansers onderricht geven over 
haar techniek en stijl. Meer informatie over Chisato in het 
hieronder toegevoegde artikel uit de Volkskrant van 20 april 
2011. 
Voor meer informatie: chisato.h-and-c.jp/profile_e.html 
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