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KARLIEN DE SAVOYE – YOKAOLA 

Zie je dat ding daar in de lucht? Ik denk dat het één of ander dier is, of een pop, of misschien een vogel (een vogel is 
een dier). Laat ons zeggen dat het een schepsel is. Ongevaarlijk denk ik. Een ongevaarlijk schepsel? 

In YOKAOLA vermengt Karlien De Savoye luchtacrobatie en dans tot een poëtisch geheel met een surrealistisch kantje. 
Vogels worden grassprietjes, zeewater bundelt zich tot een bliksemschicht, zwaartekracht krijgt een nieuwe definitie. 
YOKAOLA nodigt uit om uw verbeelding de vrije loop te laten. 

Karlien De Savoye is een hedendaagse danseres met Gent als thuisbasis. Ze was te zien in verschillende dans-, 
performance-, en circusprojecten, al dan niet op locatie. Sinds kort verkent Karlien de luchtacrobatie, op haar eigen 
manier.  
 
Creatie en uitvoering Karlien De Savoye | Coaching Hazel Lam, Nicolas Vladyslav | Muziek Sigur Rós | Met dank 
aan Circusplaneet 
 
Tijdens Bougement Experiment op zondag 4 november toont Karlien ook fragmenten uit het duet waar ze aan werkt 
met Nicolas Vladyslav.  
 
 
FEMKE GYSELINCK – E R A T O  

De troost, verstrooiing, passie, vreugde, schoonheid… van muziek zijn een oneindige bron aan inspiratie voor 
choreografe en danseres Femke Gyselinck. Ze ontwikkelde een ritueel waarbij ze de songteksten van drie heel 
verschillende nummers verbindt met specifieke bewegingen. Ze verweeft de dans met de melodische en dynamische 
kwaliteiten van een bepaald nummer. In E R A T O deelt ze dit ritueel met het publiek. Femke zoekt naar het snijpunt 
tussen beweging als ‘vorm’ en als ‘betekenis’, een evenwichtsoefening tussen concrete uitbeeldingen en abstracte 
beweging.  
 
Femke Gyselinck studeerde aan P.A.R.T.S in Brussel, en is er nu actief als docent. Ze was jarenlang artistiek assistent 
bij Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker. Binnenkort is ze te zien in Vooruit met Flamer, waarin ze samen met haar 
broer Lander Gyselinck (STUFF, LabTrio) een hit van Jennifer Lopez onder handen neemt. 
 
Creatie & performance Femke Gyselinck | Met dank aan Stefanie Van Rompaey  
 
Femke geeft op zaterdag 3 november ook een dansworkshop waarin ze de creatiemethode van E R A T O ontsluit. 
 



Gent Bougement is een initiatief van vrijwilligers van TALK & Oiterpe, met de steun van de Vlaamse Overheid,  
Stad Gent, CAMPO, Vooruit, les ballets C de la B en Danspunt. 
www.gentbougement.be  | @gentbougement  | #gentbougement 

IDO BATASH & KAREN WILLEMS – FIRST DATE 

Zonder voorbereiding gaan drumster Karen Willems en choreograaf en danser Ido Batash de vloer op. U bent getuige 
van hun eerste ontmoeting op scène, een muzikale en dansante first date. 
 
De eigenzinnigheid van drumster Karen Willems is intussen haar handelsmerk geworden. Ze verscheen in diverse 
bezettingen waaronder Zita Swoon Group, Pascal Deweze, Jean D.L, Eric Thielemans, Mauro Pawlowski, Aidan Baker. 
 
Ido Batash is danser, choreogaaf en docent. Sinds zijn samenwerking met Alain Platel / les ballets C de la B, bleef hij 
plakken in Gent. Hij danste met verscheidene internationale choreografen en toert ook wereldwijd met zijn eigen 
voorstellingen. Voor Gent Bougement maakt hij ook de creatie Emotional Landscape. 
 
 
IDO BATASH & GENT BOUGEMENT - EMOTIONAL LANDSCAPE  

Emotional Landscape is een reis doorheen de onmetelijke mogelijkheden van de menselijke expressie. Hoe belichaam 
je emoties? Hoe kleuren emoties ons lichaam en ons verhaal? Wat betekent het om mens te zijn op verschillende 
momenten van ons leven? 

De titel van de voorstelling is geïnspireerd op een songtekst van Björk. You don’t have to speak, I feel. Wat is 
communicatie? Wat als we onszelf niet omschrijven met een taal, maar met een variatie aan emoties?  

Choreograaf Ido Batash (les ballets C de la B) maakt deze voorstelling op uitnodiging van Gent Bougement. Hij werkte 
een groep niet-professionele dansers op basis van hun eigen foto’s en herinneringen.  

Van Ido Batash | Productie Gent Bougement | Met Isabelle Arboleda, Katrien Bral, Els Cottyn, Elke De Mey, Karlien 
De Savoye, Eddie De Vos, Jos Deraedt, Kristine Everaert, Jan Lietaert, Magda Ral, Mieke Smalle, Griet Spanhove, 
Tine Van Den Broeck, An Van Geet, Hilde Van Peteghem, Louisa Vermeire, Suzanne Vuegen, Pedro Waeghe, Lief 
Weuts, Hilde Wildiers | Assistent Léa Vinette | Lichtcreatie Tijs Michiels | Met de steun van CAMPO, Vooruit, les 
ballets C de la B 

 
GIADA CASTIONI & THOMAS JILLINGS – GOODBYE PRINCESS  

Ze voelt zich niet langer thuis in haar wereld van volmaakte schoonheid. 
Ze is een ster die wil neerdalen op aarde. 
Ze is een godin die mens wil worden. 
 
Goodbye Princess is een omgekeerde mythe, waarin de heldendaad niet leidt tot goddelijkheid, 
maar tot menswording. Het is een uitnodiging aan ons allen om niet alsof te doen, de maskers af te gooien en onszelf 
van binnenuit te ontdekken. Om de moed te vinden onszelf te tonen, in plaats van te leven als volmaakt model van 
andermans verwachtingen.  
 
Giada Castioni studeerde hedendaagse dans aan het AP Conservatorium Antwerpen. Ze danst bij verscheidene 
internationale gezelschappen, is lid van Moonstein Cie en creëerde verscheidene solovoorstellingen.  
 
Thomas Jillings is actief als saxofonist, klarinetist en componist. Hij speelt in verscheidene bezettingen, bracht 4 
albums uit met de groep Linus en creërt muziek voor dansvoorstellingen van Tchi-ann Liu en Giada Castioni.  
 
Dans Giada Castioni | Compositie, klarinet & electronica Thomas Jillings | Bariton & altsax & electronica   Benjamin 
Hermans | Stem & electronica Silke Blankers  
 


