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samenwerking was de bezorgd-
heid dat er te weinig kansen zijn
voor creatieve jongeren in Lim-
burg. SNAP XL biedt hen een 
springplank aan in een professio-
neel kader. Via een aantal work-
shops en audities werden veertien 
(vaak Limburgse) jongeren, tussen
14 en 21 jaar, geselecteerd. Die gin-
gen met de jonge choreografe Tali-
tha De Decker aan de slag. 

Denemarken
De Decker had eerder al de voor-
stelling SNAP gecreëerd: haar 
doel was om een toegankelijke
dansvoorstelling te maken zonder
commercieel te worden. Nu breidt
ze die voorstelling uit met de jonge
dansers. In de paasvakantie vorig 
jaar werden de eerste stappen ge-

U weet het: de verdeling van cul-
tuursubsidies in Limburg is geen
vetpot om over op te scheppen 
aan de toog van uw stamcafé.
Meer samenwerking moest er ko-
men. Binnen en buiten de provin-
cie. SNAP XL had dat blijkbaar 
op voorhand goed begrepen,
want het project is al een tijdje in 
de maak. 

Te weinig kansen
Niet alleen is er voor SNAP XL 
een samenwerking tussen de Lim-
burgse cc’s van Hasselt, Tongeren,
Genk, Lommel, Houthalen, 
Heusden-Zolder en Maasmeche-
len, er is ook een link gelegd met
fAbuleus, het productiehuis voor 
dans en theater dat gevestigd is in
Leuven. Het uitgangspunt van de

Veertien talentrijke jongeren proeven van het echte werk in de dansvoorstelling SNAP XL van choreografe 
Talitha De Decker. FOTO KAREL HEMERIJCKX

Christof RUTTEN

Voor de dansvoorstelling SNAP XL bundelen 
zeven Limburgse cc’s de krachten met de 
culturele werkplaats fABULEUS. Veertien jongeren 
krijgen zo de kans om zichzelf te tonen aan een groot 
publiek in binnen- en buitenland.

zet. Vorige week vonden de laatste
repetities plaats. Morgen is de pre-
mière in C-Mine Cultuurcentrum
Genk. Daarna tourt de voorstel-
ling door Limburg en Leuven en
reist ze naar Nederland en Dene-
marken.

Hoekig
Qua vorm kiest Talitha De Dec-
ker voor een ‘hoekige’ voorstel-
ling: als choreografe houdt ze van
strakke geometrische patronen. 
Als inspiratie gold onder ander de
Wes Anderson-film ‘The Grand
Budapest Hotel’ die volledig sym-
metrisch in beeld werd gebracht.
De Portugese danser Marco Me-
nezes kwam ook een workshop
‘tutting’ geven aan de jonge dan-
sers: een stijl uit de funk die de
klemtoon legt op het maken van
hoeken met de handen en armen.
De choreografie wordt uitgevoerd
op vette ‘90s-beats. 

X SNAP XL, morgen in C-Mine Cultuurcen-
trum Genk, 28/2 de Velinx Tongeren, 2/3
Casino Houthalen Helchteren, 3/3 Adelberg
Lommel, 8/3 CC Maasmechelen, 15/3 cc
Hasselt en 26/4 Muze Heusden-Zolder. 
Alle data op www.fabuleus.be

Kansen voor 
jonge dansers 
in SNAP XL

Filip Peeters 
acteert met  
Monica 
Bellucci in 
detectivefilm

Geliefden ontwerpen voor elkaar een tatoeage en laten de prent van de ander 
uiteindelijk ook op hun lijf zetten. Dat is de samenvatting van het MTV-pro-
gramma ‘Just Tattoo Of Us’. Productiehuis Warner Bros. bereidt nu een versie 
voor de Lage Landen voor. Opmerkelijk is dat de tatoeages gezet zullen 
worden gezet door Pommeline en Fabrizio uit ‘Temptation Island’, die beiden 
in Fabrizio’s tattooshop werken. In de originele versie mogen de koppels 
elkaars werk overigens niet bekijken voor het op hun lichaam belandt, maar 
of die twist ook in de Vlaamse/Nederlandse versie behouden blijft, is nog niet 
duidelijk. Op welke zender het resultaat te zien zal zijn, evenmin.(bpr)
X Inschrijven kan via littlebros@warnerbros.com

LOSLIPPIG
“Ik heb een beetje 
problemen met 
volgzaamheid”

DANS

FILM

Pommeline en Fabrizio uit ‘Temptation Island’ 
tatoeëren koppels in nieuw tv-programma

Frances McDormand legt uit 
waarom ze, in tegenstelling tot 
de meeste actrices, géén zwarte 
#MeToo-ondersteunende jurk 
droeg op het BAFTA-gala
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