
‘With  a  green  horse  you  never  knew  what  to  expect,  and  I  got  thrown  plenty,  
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Horses  is  een  dansvoorstelling  met  een  ontembare  energie,  waarin  5  
jonge  kinderen  en  5  volwassenen  elkaar  ontmoeten.  Klein  en  groot  
delen  gretigheid  en  verwondering,  en  boven  al  een  onwankelbaar  
vertrouwen  in  elkaar.    
Horses  gaat  over  groot  willen  zijn  en  over  kind  willen  blijven,  over  
macht  en  kwetsbaarheid,  over  dragen  en  gedragen  worden.  Over  het  
aftasten  vòòr  de  overgave,  het  zoeken  naar  wie  de  touwtjes  in  handen  
heeft,  het  vinden  van  de  cadans.  
Horses  getuigt  van  de  kracht  en  integriteit  in  menselijke  verhoudingen.

Op  live  muziek  van  Thomas  Devos  en  Bertel  Schollaert  zoeken  de  
dansers  naar  een  symbiose,  een  uniek  verbond  met  de  ander,  als  ruiter  
en  paard,  als  enkelingen  in  een  kudde.

Horses  is  een  voorstelling  voor  zowel  volwassenen  als  voor  kinderen  
vanaf  8  jaar.

kabinet  k  hanteert  sinds  2002  een  danstaal  die  het  ene  moment  
beschouwend,  minimalistisch,  beeldend  is  en  vervolgens  kantelt  naar  
rauwe,  brute,  exuberante  energie.  Live  muziek,  de  aanwezigheid  van  
verschillende  generaties  op  de  scène  en  de  invloed  van  de  beeldende  
kunsten  zijn  constanten  in  het  werk.  
kabinet  k  benadert  dans  op  een  organische  manier,  waarbij  niet  de  
virtuositeit,  maar  een  zekere  authenticiteit  in  de  beweging  voorop  staat.  

De  poëzie  van  het  werk  is  universeel.    



EEN  GESPREK  MET  JOKE  LAUREYNS  EN  KWINT  MANSHOVEN

Tijdens  het  creatieproces  van  horses  werden  een  aantal  trefwoorden  gehanteerd.  Woorden  
die  inspirerend  waren  voor  de  improvisaties,  waaruit  de  bewegingstaal  van  de  voorstelling  
is  ontstaan.  Woorden  die  de  kern  van  de  voorstelling  aanraken.

DRAGEN
Kwint:  Horses  refereert  aan  begrippen  als  tembaarheid  en  ontembaarheid,  aan  de  wil  om  
vooruit  te  stormen,  de  bereidheid  tot  overgave  en  het  belang  van  wederzijds  vertrouwen.  
Aan  het  wilde  verlangen  van  ieder  mens  om  zich  te  verbinden,  om  samen  te  vallen,  om  één  
te  zijn  -  niet  voor  altijd,  maar  zo  lang  het  nodig  is  om  op  krachten  te  komen.  Dragen  en  
gedragen  worden  zijn  daarin  sleutelbegrippen.
Het  idee  voor  horses  is  ontstaan  toen  we  rauw  aan  het  afmonteren  waren  in  het  Dommelhof.  
Op  het  eind  van  een  vermoeiende  repetitiedag  zijn  we  met  de  hele  cast  het  bos  ingetrokken.  
De  volwassenen  zetten  de  kinderen  in  hun  nek  en  zijn  zo  de  duisternis  in  gerend,  over  
hellingen,  langs  grachten  en  onder  takken  door.  Het  was  een  enorme  ontlading.  De  sfeer  en  
de  energie  die  toen  in  de  lucht  hing,  die  prachtige  manier  waarop  de  één  de  ander  droeg…  
daarin  zat  de  kern  voor  een  nieuwe  creatie.

Joke:  Iedere  voorstelling  is  sowieso  altijd  een  antwoord  op  wat  je  ervoor  maakt.  Daarvan  
ben  ik  overtuigd.  Als  rauw  ging  over  veerkracht  en  de  zelfredzaamheid  van  kinderen,  dan  
kunnen  ze  in  horses  meer  loslaten  en  zeggen:  draag  mij  maar.  Dat  vraagt  om  een  blind  
vertrouwen,  en  dat  werd  een  kernwoord  in  horses.  Het  is  dit  vertrouwen  dat  ik  zag  bij  de  
kinderen  tijdens  het  spel  in  het  bos.  Het  is  anticiperen  op  de  bewegingen  van  diegene  die  je  
draagt,  waardoor  je  je  evenwicht  behoudt  en  weet  dat  je  niet  zal  vallen.  

Iedere  danser  moet  fysiek  op  de  andere  dansers  kunnen  vertrouwen;;  dat  is  inherent  aan  dans.  
Maar  in  horses  werd  dit  vertrouwen  een  thema  op  zich.  En  het  is  dankzij  de  aanwezigheid  
van  de  kinderen  op  scène  dat  dit  vertrouwen  een  grotere  zeggingskracht  krijgt.  

‘Dragen’  is  maar  één  woord  dat  tijdens  de  repetities  werd  gebruikt.  ‘Verbinden’,  ‘één  
zijn’,  ‘samen’,  ‘reiken’,  ‘hangen’,  ‘vasthouden’,  ‘meenemen’,  ‘kijken’  waren  evenzeer  
inspirerend;;  het  waren  de  woorden  die  vaak  heel  lange  improvisaties  in  gang  zetten  en  die  
werelden  opriepen  waar  Kwint  en  ik  naar  zochten.  Niet  toevallig  zijn  het  allemaal  begrippen  
die  een  fysieke  verbintenis  onderstrepen,  zonder  die  te  illustreren.  

In  het  creatie-proces  zijn  veel  duetten  aangemaakt,  het  resultaat  van  één-op-één-

groep  dansers  geïncorporeerd,  telkens  in  duo’s  tussen  groot  en  klein.  
Binnen  deze  groep  vormen  de  twee  13-jarigen  een  soort  van  tussenschakel:  soms  nemen  ze  
de  kinderlijke  rol  op,  maar  vaker  zijn  ze  de  ‘dragers’,  letterlijk  dan.  Dat  was  voor  hen  een  
uitdaging  en  een  spiegel  voor  het  scharniermoment  waarop  ze  zich  sowieso  bevinden  in  hun  
leven.



KUDDE
Joke:  De  energie  binnen  deze  groep  is  de  motor  van  de  voorstelling,  die  heel  dynamisch  is.  
Zie  het  als  een  constante  werveling,  waarbij  men  elkaar  –  en  vaak  in  duo’s  -  op  sleeptouw  
neemt.  Er  zijn  dus  heel  veel  duetten  maar  die  worden,  op  een  aantal  uitzonderingen  na,  
allemaal  synchroon  door  de  hele  groep  uitgevoerd.  Binnen  die  werveling  heeft  ieder  duet  
zijn  eigenheid.  Al  was  het  alleen  al  omdat  een  volwassene  op  een  andere  manier  een  ander  
optilt  dan  een  13-jarige.  Beschouw  het  als  een  reeks  ontmoetingen  die  per  duo  en  per  
moment  verschillen.  Het  geheel  vergelijk  ik  soms  met  een  zwerm  vogels,  die  de  meest  
complexe  patronen  in  hun  vlucht  beschrijven.  De  voorstelling  had  dus  ook     kunnen  
heten.

Kwint:  Maar  het  werd  horses.  Een  kudde  op  hol  geslagen  paarden,  dat  is  één  en  al  energie  
en  kracht.  Dat  is  ook  elegantie  en  waardigheid.  En  daarnaast  is  er  de  ruiter  en  het  paard,  
waartussen  een  voortdurende  wisselwerking  aan  de  gang  is,  een  hang  naar  symbiose.  

Joke:  Er  schuilt  zeker  iets  dierlijks  in  de  voorstelling.  Iets  wilds  dat  met  de  dansers  aan  de  
haal  gaat  en  getemd  kan  worden.  Er  is  het  knauwen,  het  ruiken,  het  nieuwsgierig  aftasten  
van  elkaars  gezicht:  dat  alles  heeft  iets  animaals.  Er  is  een  hand  dat  een  hoofd  aanraakt.  
Je  doet  dit  bij  dieren,  bij  kinderen.  Het  is  een  heel  intiem  gebaar  dat  een  grote  fysieke  
vertrouwdheid  uitdrukt.    Eén  van  de  kinderen  zei  het  treffend:  in  deze  voorstellig  voel  ik  me  
soms  een  beestje.

ARMEN
Joke:  Waar  in  onze  vorige  voorstellingen  de  danstaal  werd  beheerst  door  impulsiviteit  en  
een  sterke  focus,  zijn  de  bewegingen  in  horses  heel  vloeiend.  Mocht  ik  de  voorstelling  
tekenen,  ik  zou  alleen  armen  op  papier  zetten  die  naar  elkaar  reiken,  elkaar  raken,  elkaar  
vasthouden.  

DRAAIEN
Joke:  Horses  heeft  heel  veel  draaibewegingen  –  dat  maakt  het  geheel  zo  wervelend.  Het  

aftastend,  om  elkaar  heen  gecirkeld.  Een  cirkel  is  niet  voor  niets  symbool  van  de  ultieme  
verbondenheid,  de  perfecte  symbiose  tussen  mensen.  Eigenlijk  willen  we  met  horses  een  
utopie  verbeelden.  De  utopie  van  een  machtsvrije  ruimte.  Of  juister:  het  verlangen  naar  

machtsverhoudingen  zijn  gereduceerd  tot  een  spel.  Niemand  stelt  zich  uitgesproken  op.  
De  grote  verschillen  tussen  de  individuen  zijn  weggevijld  om  de  ander  zo  open  mogelijk  
tegemoet  te  treden.  Wat  voorop  staat  is  de  dynamiek,  het  ‘reiken  naar’  dat  door  dit  verlangen  
naar  eenheid  wordt  aangezwengeld.    



Kwint:  Daarom  is  horses  een  hoopgevende  voorstelling.  Een  antwoord  op  angst,  achterdocht  
en  onverschilligheid.

STENEN
Kwint:  Het  scènebeeld  is  bewust  heel  sober  gehouden:  de  aanwezigheid  van  de  10  mensen  
op  de  scène  is  de  essentie.  Tegen  een  donkere  achtergrond  en  met  een  stuk  of  wat  donkere  
bakstenen.  Hard,  robuust  en  hoekig  materiaal,  dat  contrasteert  met  de  zachte  lichamen  van  
vlees  en  bloed,  met  de  kwetsbare,  wendbare  interacties  tussen  de  dansers.

DE  CAST  AAN  HET  WOORD

Mona  (10)
Horses  gaat  over  elkaar  ontmoeten,  elkaar  omhelzen  en  over  lief  zijn  voor  elkaar.  Over  
samenleven.  Dat  is  altijd  een  beetje  geluk.  Samen  zijn  in,  bijvoorbeeld,  een  huis,  samen  eten  
en  knuffels  krijgen.  Zo’n  gevoel  krijg  ik  wanneer  ik  in  horses  dans.  In  het  begin  dacht  ik  
dat  we  ‘normaal’  zouden  dansen,  op  hippe  liedjes,  je  weet  wel.  Maar  het  is  een  ander  soort  
dans:  modern.  Het  is  een  beetje  alsof  je  mieren  in  je  broek  hebt:  dan  begin  je  ook  heel  raar  te  
dansen.    

Lio  (9)
Ik  denk  dat  de  voorstelling  horses  heet  omdat  Joke  en  Kwint  paarden  leuk  vinden.  De  
voorstelling  heeft  een  Engelse  titel.  Mocht  de  titel  gewoon  paarden  zijn,  dan  zou  iedereen  
denken  dat  het  over  paarden  gaat.  Maar  daar  gaat  het  niet  over;;  dat  weet  ik.  Het  gaat  over  
mensen,  kinderen  en  volwassenen,  die  elkaar  tegenkomen  en  samen  dansen.  

Suza  (13)
De  manier  van  bewegen  in  horses  is  anders  dan  in  rauw.  Dat  komt  ook  omdat  er  in  
horses  drie  volwassen  dansers  mee  doen,  en  die  staan  even  centraal  als  de  kinderen.  Rauw  
was  bruusker;;  horses  zou  ik  zachter  en  vloeiender  noemen.  Je  moet  meer  loslaten.  De  
bewegingen  zijn  los  en  vrij,  zoals  bij  paarden  –  vandaar  de  titel,  denk  ik.  En  soms  slaat  zo’n  
paard  op  hol.  Dan  is  het  tijdelijk  ontembaar.  Ik  denk  ook  dat  paarden  altijd  samen  blijven  
in  hun  kudde.  Dat  is  in  de  voorstelling  ook  zo:  we  vormen  met  z’n  allen  een  hechte  groep  
waarvan  alle  leden  zorgen  voor  elkaar  –  soms  op  een  lieve  manier,  soms  ook  niet.  

Louisa  (13)
Ik  denk  dat  horses  gaat  over  de  kracht  van  ruiter  en  paard;;  daarom  wordt  er  in  de  
voorstelling  veel  ‘gedragen’,  gelopen  en  gesprongen.  Het  gaat  ook  over  relaties  tussen  
mensen.  Want  net  zoals  tussen  ruiters  en  paarden,  is  er  met  de  ene  mens  een  klik  en  met  de  
andere  helemaal  niet.  En  het  gaat  ook  over  een  groep:  soms  zijn  we  allemaal  paarden  die  
dragen,  soms  allemaal  ruiters  die  worden  gedragen.  

Jitte  (9)
‘Samenhoren’,  daar  gaat  de  voorstelling  over.  En  over  wild  zijn,  natuurlijk,  want  paarden  
zijn  altijd  wild.  We  moeten  dus  heel  wild  zijn,  wat  ik  best  moeilijk  vind.



Judith  (11)
Horses  gaat  over  zacht  zijn,  en  over  mensen  temmen  enzo.  Je  ziet  een  groep  mensen  die  een  
beetje  zoals  een  familie  is.  Ze  kennen  elkaar  en  leven  samen.  Het  leukste  moment  is  als  het  
water  komt.  Dan  kunnen  we  drinken.  Dan  komt  Evelyne  die  alles  nat  maakt,  en  in  die  plas  
mogen  we  spelen.  Ik  denk  dat  het  een  mooie  voorstelling  zal  worden  want  het  voelt  goed.  

Evelyne  
Horses  drijft  voor  mij  op  een  ‘kuddegevoel’;;  we  vormen  een  harmonieuze  groep  waarin  
geen  enkele  schakel  kan  worden  gemist  en  waarbij  ieder  van  ons  voortdurend  ondersteunt  en  
ondersteund  wordt.  Er  is  een  constante  synergie,  waarbij  het  individu  haast  volledig  wordt  
opgeslorpt.
Bij  kabinet  k  dient  de  bewegingstaal  en  de  esthetiek  het  thema  dat  aan  de  basis  van  de  
voorstelling  ligt,  zonder  in  illustratieve  dans  te  vervallen.  Het  gaat  nooit  om  ‘mooie  
bewegingen’  an  sich;;  de  dans  is  nooit  gratuit.  Dat  maakt  het  werk  van  kabinet  k  puur,  
oprecht  en  naturel.  De  aanwezigheid  van  deze  kinderen,  die  geen  idee  hebben  van  wat  
hedendaagse  dans  kan  en  moet  zijn,  draagt  daartoe  bij.  ‘Dans  is  beweging,  en  beweging  is  
alles’:  dat  zou  een  motto  van  kabinet  k  kunnen  zijn.  

Jacob
Horses  vind  ik  een  heel  ‘menselijke’  voorstelling;;  het  zit  vol  van  kleine,  dierbare  momenten  
die  worden  gedeeld.  Daar  gaat  het  ook  over:  over  dat  delen,  over  samenzijn,  over  het  gevoel  
deel  van  een  grotere  gemeenschap  te  zijn  –  een  gevoel  dat  vandaag  zeldzaam  is  geworden.  
Het  isolement  en  de  vervreemding,  eigen  aan  het  leven  in  grootsteden,  ken  ik  maar  al  te  
goed.  Maar  evenzeer  gaat  horses  over  de  vreemde,  onzegbare  relatie  tussen  kinderen  en  
volwassenen  die  niet  de  ouders  van  de  kinderen  zijn.  Ik  vind  deze  relatie,  die  vaak  taboe  
is,  eigenlijk  heel  rijk  en  inspirerend.  Over  die  verrijkende,  troostende  aspecten  van  de  
relaties  tussen  verschillende  generaties  gaat  horses  ook.  Kortom:  voor  mij  is  dansen  in  deze  
voorstelling,  samen  met  deze  kinderen,  een  feest.  

Thomas  (gitaar)
De  basiscomposities  zijn  van  mij,  maar  door  tijdens  de  repetities  met  Bertel  samen  te  spelen  
zijn  die  verrijkt.  De  keuze  voor  sax  is  ingegeven  door  mijn  goesting  om  mijn  instrument  
–  gitaar  –  aan  te  vullen  met  een  instrument  dat  in  de  eerste  plaats  melodisch  is  én  ook  een  
‘dierlijke’  klank  kon  produceren.  De  combinatie  gitaar  en  baritonsax,  als  duo,  is  bovendien  
eerder  zeldzaam.  We  kunnen  er  verschillende  kanten  mee  op:  van  stevige,  hoekige,  
uitbundige  riffs  naar  heel  lyrische  fragmenten.  Veel  inspiratie  kwam  tijdens  de  repetities;;  
ik  keek  naar  wat  gebeurde  –  naar  de  acties  en  de  sfeer  –  die  vervolgens  intuïtief  aansluiting  
vonden  bij  een  aantal  melodieën.  Die  vormen  de  basis.  Daarna  beginnen  die  een  eigen  leven  
te  leiden.  

Bertel  (baritonsax)  
We  streven  er  allebei  naar  om  de  muziek  niet  te  gepolijst  te  laten  klinken.  Alsof  die  ter  
plekke  ontstaat.  Soms  ondersteunt  de  muziek  de  dans,  soms  neemt  de  muziek  de  dansers  
op  sleeptouw.  We  nemen  hen  mee  richting…  een  werveling,  een  euforie  waarin  alles  wordt  
losgelaten.



HORSES
productie     kabinet  k  &  HETPALEIS

dans        Jacob  Ingram-Dodd
      Evelyne  Rossie  
      Kwint  Manshoven
      Jitte  Schoukens  
      Judith  Ginvert  
      Mona  De  Broe  
      Lio  Maelfeyt           
      Suza  De  Gryse/  Louisa  Vermeire

originele  muziek  en  live  uitvoering             
      Thomas  Devos
      Bertel  Schollaert

lichtontwerp     Dirk  De  Hooghe

dramaturgie     Mieke  Versyp

productieleiding     Evelyn  Demaertelaere,  Maarten  Naessens

techniek        Dirk  De  Hooghe,  Lorin  Duquesne,       
      Karel  Marynissen

kostuums     Elise  Goedgezelschap

      Kurt  Van  der  Elst

coproductie   TAKT  en  STUK

met  steun  van     de  Vlaamse  Gemeenschapen  de  stad  Gent

met  dank  aan     les  ballets  C  de  la  B,  NTGent,  LOD,       
      Imaginate  (UK),  Aabendans  (DK)

www.kabinetk.be


