
 
 
 
 

 

 
Foto: Sacre du Printemps in 1913 

 

 
28 april 2018, Kouter Gent 

15u00 en 16u30 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
  



Le Sacre du Printemps 
Dag van de Dans 2018 
 

 

Gent danst Le Sacre du Printemps 

 

Voor de derde editie van de Dag van de Dans bundelen de Gentse partners hun krachten om zo veel 

mogelijk mensen rond dans te verenigen, als deelnemer en als publiek. De deelnemers komen uit alle 

hoeken van Gent en hebben alvast één iets gemeenschappelijk: de goesting om deel uit te maken van één 

groot dansstuk dat op een publiek plein zal opgevoerd worden. 

 

Op initiatief van regisseur Alain Platel werd gekozen voor Le Sacre du Printemps als vertrekpunt, één van de 

meest revolutionaire dansstukken van de 20e eeuw. Onder het publiek dat dit stuk voor het eerst te zien 

kreeg op 29 mei 1913 in het Parijse Théâtre des Champs-Élysées, ontstond groot tumult.  Alleen het 

verhaal al was van een voor die tijd ongewone rauwheid: Le Sacre du Printemps vertelt over het ritueel 

waarmee  de komst van de lente wordt gevierd. Een groep mensen aanbidt de aarde en kiest een maagd 

uit. Zij is het voorjaarsoffer en moet dansen tot ze dood neervalt. De muziek was van de Russische 

componist Igor Stravinsky, de choreografie van danser Vaslav Nijinsky en de uitvoering door de Ballets 

Russes onder leiding van Serge Diaghilev. Sindsdien hebben de grootste choreografen er tot op vandaag 

een eigen versie van gemaakt, onder wie Maurice Béjart, Angelin Preljocaj, Sasha Waltz, Martha Graham 

en Pina Bausch.  

 

Bijzonder aan de muziek van le Sacre du Printemps zijn de ongewone ritmische accenten en de vele 

maatwisselingen. Het lichaam daarin laten meegaan, schept veel mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt 

waarmee Gentse organisaties in de repetitiezaal aan de slag zijn gegaan.  Het narratief van de offerdans 

rond een vruchtbaarheidsritueel is in de Gentse versie een ritueel rond samenzijn geworden waarin de 

muziek de leidraad is. 

 

De organisaties die in dit project wilden meestappen, hebben elk een eigen groep samengesteld van heel 

diverse mensen. Ze hebben ook elk een danscoach aangesteld om hun groep te begeleiden. Die 

danscoaches zijn al een aantal keren samengekomen in de dansstudio om de muziek te bestuderen, te 

beleven en te belichamen. Met dat materiaal gaan ze dan verder aan de slag in hun eigen dansgroep. Lisi 

Estaras en Quan Bui Ngoc, beiden verbonden aan les ballets C de la B, volgen de groepen op als een soort 

van vliegende choreografen. Ze staan de coaches bij, geven verdere richtlijnen en behouden het artistieke 

overzicht. Ze koppelen hierover regelmatig terug met regisseur Alain Platel. 

Uiteindelijk wordt op 28 april – de Dag van de Dans – le Sacre du Printemps twee keer opgevoerd in open 

lucht op de Kouter in Gent. 

 

 

Volg het repetitieproces bij de verschillende groepen on-line: 

https://www.facebook.com/events/139536926727979  
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