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DOOfFRANCI}TB VAN DER WIEL
Het was zondag een beetje een kat-

terig einde, na afloop van 3 s91tworks
Rotterdam. Met dat programma
nam Ton simons afscheid van het
gezelschap dat hij tien jaar leidde,
maar het leek of men elke indrqk
wilde vermijden dat daar iets gedenkwaardigs aan was. simons
zelf yerzotgde bijvoorbeeld wdl
een inleiding, maar verscheen niet
op de nazi! zoalat collega-choreo.
grafen hem geen rvelvetaliend saluut konden brengen.

selscenelscenarios va'r Dance

Dat had simons eigenlijk zelf al
geda n met WhitwMhlBeesel, ln dit
meerluik smeedt hU delen uit eer-

dere balletten tot een choreografische bloemlezing op acht uiwoe
fngen van 'Amazing Grace', van
Mahalia Jackson tot ale Dropkick
Murphy's. T\4ree videoschermen
met panoramische beelden van de
geboortegrond van simons (het
Limburgse Beesel) en ontwerper
Andrew Lord (het Engelse Whit-

worth) vormen de achtefgrond

voor duetten en kwaftetten uit heden en verleden.
opmerkelijk is dat simons, ooit
een barokke punkpostmodernist,
heeft gekozen voor fragmenten
die van een bijna klassieke schoonheid zijn, kraakhelder van compositie, muzikaal en heldet van lijn.

De bev'egingsaal is vintage simons: secuur verheffen de dansefs
zich op ale teenpunten, tergend
langzaam ontvouwen zij de benen
om er perfecte bogen mee in de

ruimte te tekenen, zorgvulalig
plooien lijyen zich om elkaar.

zeker fraai maar veel minder
persoonlijk van dansstljl is trafls-Jigure-^ctian van JCrdme Meyer en
Isabelle chaffaud, ooit dansers van
het Nederlands Dans Theater. Tijdens het duet is interactie waarneembaar tussen beweging, muziek, licht en computeranimatie.
Jammer alleen dat die animatie
niet veel boeiender is alan de gemiddelde screensaver en de choteografie soms tot een soort etalageyoga verwordt.
Aarl why Patterns van de Amerikaan Jonah Bokaer klopt alles en
misschien zelfs te veel.In elk geyal
zijn de eenvoudige taakjes die de
dansefs bloedserieus uitvoeren
niet bijster interessant voor het
publi€k Voor het overige is het alsof Bokaer nog nooit heeft gehoord
van de postmodernistische dansexperimenten uit de jaren zestig.
Maar goed dat simons' stuk deze merkwaaldige avond afsloot.

