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A /oLtE - lir6ne t eyer en habelle
Chailaud mer Cops a rcrp'
Odeon.22 decenber.

Mooi lopen is nier gernalkelijlc
Veel dansers kutrnm de prrch-
tigste pimuettes en lifts maken,
naar als ze gewoon een stukje
over het toneel lopen. ziet het
er ar snel geforceerd uiL JSr6rBe
Meyer en kabele Chafaud {de.
ue keer ingehuurd der Korro
producties uit Den gaag) v€r-
ltaai wel de l"unst vm de s.hijtr-
baar allealaagse bewegingen.
Daardoor is het werk Corps e
corps, r?n de hand €n Meyer
zeE ovenomp€Iend on te zieTl.

De basiskennis: Chafaud en
Meyer hebben een rclatie en
vrerkeD bi het Israelische !ati.
heva Dance CoiDpatry efl bt het
Nededands Dans Theater. leD
paar jaar gelede! begon het st€l
voor zichzen Me]er sloeg arr
het ahoreogrferer en voert
zijn werk, samen met Cbaffaud

uit. Een deel van Corys e corps
Ilralce Me)€r al eeder onder
dezelfde naam. Nu heeft hii her
uitgeheid.
Corys i corps gaat over relaries,

en is in alles €en metafoor voor
relaties: her shrk v€rloopt gdl-
lg, vepnd€rt zomaar van de
ede sfeer in de andere. zonder
datje achrerafm klnt v€aleten
ho€ het zo gekomen ii. tiet be-
wegingsmateriaal van Mever is
aledaags. ceen ingewii*elde
sprongen, meal draaiende ar-
metr eD dooreezalde ldetuL
In het eerste deel van het stuk
,ijn de bewesinsen bijra speeb.
we zien de daEers i! apafte
nrimtes staan. Ze hebb€n ieder
e€n eigen lei€D- SoEi zo€ken
ze eikaar op. sons zijn ze
slechts voorlijgang€rs voor el.
kaar. Terwijl op een video (se-
proJecreerd op e€n lotreil €in
straartreeld 1en heel veel voor-
bijgenge$ etr eell paar blote voe
ren voo$tkomt, taste4.de dan-
!e$ als breado$ met hulr voe

ten de Fond af, Ze rnaken cir.
keb. ofbujg€n zich DiaJ vorefl,
alsof ze zich klaannaken hor
een ressie \rchrlportei_ Ze rcn-
nen achFr elkaar aar Probden
elkaar te vangen. worder soms
tetrediik elkair. lijrcorbceld
ak iet hoofd van Mev€r geDre
jecreerd wordt oD dar van Cilaf-
faud.
Het Meede deel van Coms i
cor?s is vele majen jDtjeme! en
Iefdevoller dan bet e€rsre. De
dalsers wijken det meer van
elkaan ztde Je voeh je bijru
€en voyelr als Meyer met een
Iooplanp de bewaginsen van
Cbatr"ud in her lictidDe d,"-
sers vinden ellGar iD oDs€rosen
loffieh. wer€n 1,"n riirzin;is.
nerd et Ineer waar ze etka,r
aan moeteD raken, chauffaud
loutrelr z€lfr de l-uiren val1
Meyer Al5 ze semen kiikeD hoe
de h d r"tr Chafftud'met her
lichr speek. is de *nbjose com-
pleel.

Corps i corps: liefclevol werk mer opgetogen knuffels
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