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Iris Woutera
20.30 uur

Locatie: Het Buitenland

Verspreid over de vloer liggen kreukelige vormen.
Ze doen denken aan verscheurde lichaamsdelen of aan fragmenten waar een
lichaam in heeft gezeten. Het zijn kreukelige vormsels. Alsof een broekspijp is
afgescheurd en er een heel nieuw gedeelte aan vast is gegroeid, als en schelp.
Of dat de rug van iemands romp is gescheurd en er is een prachtige bubbel
aan vast is geklonken. Over de vloer schuivende twee lichamen op zoek naar
TROOST. Ze schuiven een voor een in de krakende sculpturen op de grond,
langzaam bewegen ze voort. Waarna het kraken een meditatief geluidsorkest
veroorzaakt, Een meditatieve ruis die doet denken aan ademhaling die het
lichaam weer tot rust brengt!
Dit is een werk dat nog in proces is! Voor de tentoonstelling TROOST in de Bavo Kerk
in Haarlem, gedurende de maand september 2018.
De materialen en dans zijn nog in ontwikkeling, voor ons een prikkelende eerste
kennismaking met publiek!
Credits: Yoke Dros, Suzanne Zeegers (HALTE 6) & Iris Woutera

En verder:

OPEN DEUR

Boeuf Majeur
o.l.v. Tristan Knelange
17.00 uur

foto: Erik Diekstra

Locatie: De Romneyloods

“Boeuf Majeur is het jongste en sappigste koor van Amsterdam, dat zich
onder croquante leiding van Tristan Knelange heeft gespecialiseerd in curieus
klassiek repertoire, onorthodoxe uitvoeringen, smeuïge flashmobs en stevige
afterparty’s.”
http://www.boeufmajeur.nl/
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Welkomstborrel Charles Goss (AIR)
Charles Goss grew up in the Boston area.
He is a working artist and has been teaching at SMFA for more than 30 years.
He received his BFA from University of Colorado and his MFA at SMFA at Tufts.
He was trained in sculpture but quickly branched to many other forms of
expression and media, and developed this approach teaching at the school.
From 3-D to photography, drawing and painting to installation, book-making
to film-making, performance to sound, Charles has embraced the crossdiscipline nature of this institution in his work and teaching.
He has taught all levels of students and is currently teaching in the painting and
drawing department. His classes are about skill-building and idea generation,
with a healthy investigation into personal content and critical discourse.
https://www.charlesgoss.com/
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PIZZA
Pizza wordt vanaf 17.00 uur op het voorveld vers gebakken in onze Pizza-oven.
Graag reserveren.
Stuur vóór woensdag 30 mei een e-mail naar labnieuwenmeer@gmail.com.
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