
GENT BOUGEMENT & IDO BATASH ZOEKEN 

DANSERS VOOR DE VOORSTELLING 

EMOTIONAL LANDSCAPE 

 

 
 

HEB JIJ OOK ZO’N FOTO DIE JE VANDAAG ZOU WILLEN OVERDOEN? 

Een moment of herinnering die je vandaag opnieuw zou willen ervaren met dezelfde mensen als op 

de foto? Mensen waarmee je een familieband hebt, een vriendschappelijke, professionele of andere 

relatie. Wil je samen via een dansproject nog verder gaan in de (emotionele) connectie die je al 

hebt?  

 

Schrijf je dan samen (max. 3 personen) in voor dit dansproject. 

Je partner hoeft geen danservaring te hebben, wel veel zin om te bewegen en openheid om dit 

traject aan te gaan. 

 

TRAJECT MET CHOREOGRAAF IDO BATASH 

Choreograaf en performer Ido Batash (o.a. les ballets C de la B) begeleidt jullie samen met alle 

andere deelnemers voor een spannend en compact creatietraject.   

 

Vertrekpunt van de voorstelling zijn jullie foto’s of herinneringen. Samen zoeken jullie hoe je via 

dans emotionele verhalen kan vertalen op scène.  

 

Je werkt naar een korte voorstelling toe met de titel Emotional Landscape. Je presenteert deze 

voorstelling in CAMPO tijdens het festivalweekend van Gent Bougement op 2 en 3 november 2018.   

 



OVER DE CHOREOGRAAF  

Ido Batash (1984) danst sinds 2002 bij verschillende internationale gezelschappen, waaronder NDD-

GAlili Dance, de Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company, en Les Ballets C de la B. Hij nam 

deel aan projecten van de choreografen Idan Cohen, Talia Back en Roy Assaf en choreografeerde 

zelf ook enkele voorstellingen die de wereld rond toerden.  

Sinds 2012 is hij ook resident-choreograaf bij Random Collision, Groningen (Nederland).  Ido heeft 

een sterke interesse in samenwerking met andere kunstenaars en wetenschappers uit verschillende 

disciplines. Ido is ook docent hedendaagse dans.  

 

IETS VOOR JOU?  

Als ‘ja’ je antwoord is op volgende vragen: 

Beweeg en dans je graag en veel?  

Wilde je altijd al eens in een danstheater productie staan?  

Wil je emoties ervaren via beweging?  

Zou je een verhaal willen brengen door middel van dans?  

Wil je jezelf en je fotopartner beter leren kennen door op het podium te staan?  

Sta je ervoor open om op hetzelfde moment kwetsbaar en sterk te zijn? 

 

PRAKTISCH 

De repetities vinden plaats in verschillende repetitieruimtes van Gentse danshuizen (wordt later 

gecommuniceerd).  

− Introductieworkshop en kennismaking: zaterdag 01 september 2018 van 14u tot 17u 

− Repetitiemomenten van 14u tot 18u op: 

• Zaterdag 15 september 2018 

• Zaterdag 22 september 2018 

• Zondag 23 september 2018 

• Zaterdag 06 oktober 2018 

• Zondag 07 oktober 2018 

• Zaterdag 13 oktober 2018 

• Zaterdag 20 oktober 2018 

• Zondag 21 oktober 2018 

• Zaterdag 27 oktober 2018 

− Laatste repetities met techniek in CAMPO Nieuwpoort:  

• Maandag 29 oktober tot en met donderdag 1 november 2018 (herfstvakantie) van 

11u tot 18u  

− Première in CAMPO Nieuwpoort: vrijdag 2 november en zaterdag 3 november  

 

Deelname aan het traject is gratis. 

Enkel kandidaten die het engagement opnemen om op alle repetities aanwezig te zijn, komen in 

aanmerking. 

 



WIL JE GRAAG MEEDOEN? 

Stuur ten laatste op 14 juli 2018 een mailtje naar gentbougement@gmail.com met volgende 

informatie: 

− Naam, contactgegevens en foto van jezelf 

− Naam en contactgegevens van de persoon of personen (max 2) die met jou op de foto staan 

en met wie je het traject met Ido Batash zou willen doen  

− Wat is je motivatie om mee te doen? Welke inspiratie heb je bij het lezen van de titel 

Emotional Landscape?  

− De foto die je opnieuw zou willen ervaren (mag 15 tot 30 jaar oud zijn).  

Heb je zo’n foto maar kan je door omstandigheden de persoon niet meer uitnodigen voor 

deelname: stuur dan de foto en geef wat uitleg erbij.  

− Korte situering van jullie dans-, of podium- of beweegervaring (eventueel met videolinks) 

 

Wij informeren je begin augustus 2018 of je al dan niet kan deelnemen.   

 

Dit project is een initiatief van Gent Bougement, met medewerking van Vooruit, CAMPO en 

les ballets C de la B. 
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