Informatie boekje

YOU ARE BORN

voor moederziel alleen

YOU ARE BORN
achter het gordijn
is een pad
een pad van grind
grijs
grijs huist duizenden kleuren
edelstenen tot gruis
een pad om
voeten op los te laten
de mensen achter het gordijn
zonder het zelf te weten
raken elkaar
hun reik verder dan ledenmaten
dan woorden uitgesproken
sommigen zullen vechten
om niet geraakt te worden
sommigen laten zich aanranden
soms voelt het alsof
sommigen zeggen het niet te willen
willen het wel
sommigen zeggen het te willen
willen het niet
mensen zullen zijn wie mensen zijn
we zullen alleen niet los van de ander geraken
ook als we dat willen zijn
moederaarde heeft je geworpen
"hier, een lichaam en een hartritme."
en toen was je geboren
onbeholpen zullen we blijven

www.ongoing.nl

Josephus Honer

Zacht Moedig

64 jaar

Josephus Honer, Sjef, studeerde aan de docentenopleiding drama van de Arnhemse
toneelschool, de drama therapie opleiding aan de Hogeschool Utrecht en de
heilpedagogische opleiding van de Zonnehuizen in Zeist.
In 2014 was hij een van de acteurs in de productie “ Bewaartuin van het Geheugen “ van
Jacqueline
Kunstkoffer, waar ook vier dansers van Ongoing aan meededen. Deze samenwerking bracht
hem bij ‘YOU ARE BORN’. Als Sjef niet op het podium staat, is hij huisman. Daarnaast speelt
danst en musiceert hij met jongeren met een beperking als kunstvak docent bij zorginstelling
de Amerpoort in Baarn.

www.ongoing.nl

Frans-Jozef van Nispen

Overgave

59 jaar
Frans-Jozef is in de dans, de performer van zijn eigen ontwikkeling. Als yoga docent weet hij
als geen ander zijn lichaam te ‘controleren’. De vaste patronen loslaten en ervaren wat er
gebeurt als improvisatie het middel is om tot nieuwe expressie te komen, is een leerzaam en
dankbaar onderdeel van het meedoen aan dit project. Eerder danste Frans-Jozef mee aan een
project van Ongoing in Portugal, waar dorpsbewoners van de Serra da Estrela verrast
werden en uitgenodigd om mee te doen op het plein in het dorp.
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Mirjam Reijntjens

Vertrouwen

60 jaar.
Mirjam danst op veel manieren, bij het uitgaan en in de dansstudio. In 2012 danste zij mee in
een afstudeerproductie van Chava Saarloos aan AHK Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten, afdeling docent moderen theaterdans. Deze productie werd speciaal gemaakt voor
oudere dansers. Met als thema dementie. In 2016 is zij mee gaan doen met de dansproductie
‘YOU ARE BORN’ van Stichting Ongoing. Wanneer Mirjam niet danst staat zij als leerkracht
voor de klas op een basischool in Amsterdam. Thema’s waarmee Mirjam haar eigen dans
onderzocht heeft zijn: vertrouwen, veiligheid, overwinnen, grenzen verleggen.

www.ongoing.nl

Sacha Wendt

Onschuld

48 jaar.
Sacha, de jongste spruit uit het gezelschap, danst mee in de producties van Ongoing vanaf
2013. Haar gevoel voor humor, kwaliteiten als kostuumontwerper en inzicht voor esthetiek
vormen een wezenlijke bijdrage aan de voorstellingen. Een onbevangen en open onderzoek
binnen de dans hoort bij haar werkwijze, waarbij de improvisaties in een ‘ongoing way’,
zorgen voor nieuwe dans ontdekkingen. Haar dans vocabulair wordt keer op keer vergroot.
Wanneer zij haar lichaam niet inzet als expressiemiddel zijn het andere materialen zoals stof,
leer, rubber, vilt, de ontwerpen van o.a. haar eigen tassen, kostuums en veelzijdige objecten
waarmee zij naar buiten treedt.

www.ongoing.nl

Soek Zwamborn

Ontdekken

62 jaar.
Soek doet voor de eerste keer mee met een project van Ongoing. Soek danst ook als hij niet
danst! alles is continue in beweging, dansen in de studio en op een podium hoort daar
moeiteloos bij.
Een eigen bewegings idioom, dans taal en stijl die langzaam beïnvloed wordt door de
samenwerking met de andere dansers. Of niet, daar worden in het moment keuzes in
gemaakt. Soek dans impulsief en onderzoekend tegelijkertijd. Hij is een autonome danser.
Een eigen kledingstijl, het lichaam als kunstwerk en alles daartussen in, is wat Soek
bezighoud.

www.ongoing.nl

Medewerkers You Are Born Ongoing 2016

Baltasar Thomas:
Film/video montage

Pierik l’Istelle:
Choreograaf, artistieke leiding Ongoing.

Filmer Ongoing: Botten&Bruiden 2015
Student Mediakunst KASK Conservatorium school of Art Gent
Filmoperateur Sphinx Cinema Gent.

Esther Marioneaux :
flyer/PR/website/blog/twitter

Danser bij Ongoing:
Wankel 2014
Botten&Bruiden 2015.

Vinzent Nieuwenhuizen:
Muziek compilatie You Are Born

Sjaan Flikweert :
Gedicht ‘You Are Born’

Danser bij Ongoing
Dansen voor moederziel alleen 2013
Wankel 2014
Botten&Bruiden 2015
Dichteres Danseres, performer spoken word kunstenaar
Werkt bij Poetry Circle Nowhere en Danstheater AYA
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