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FRISSE BRIES

Overal spelen ze, ongeacht onder-
grond. Altijd, ongeacht weersom-
standigheden, op stoere Palladiums 

met veel grip. Ter plekke nemen ze de situa-
tie onder de loep en passen daar de voorstel-
ling op aan, want ze willen de locatie ook 
echt gebruiken. Obstakels kennen ze niet, 
die zien ze als decorstukken.
‘Als collectief kiezen we speelplekken uit 
aan de hand van de locatie,’ zegt Aïda Guirro 
Salinas. ‘En dan zijn buitenlocaties vaak in-
spirerender, met meer mogelijkheden.’ Inbal 
Abir: ‘We willen onszelf en ons publiek ook 
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Blauw touw, dertig meter lang, als symbool 
voor verbinding. Connect, verzoeken de 
dansers. Ondertussen worstelen ze ermee. 
Samenwerken als collectief kan heel 
vloeiend, organisch. Soms schuurt het. 
En waar is jouw plek in het geheel als je je 
smartphone even laat voor wat het is?

CONFRONTATIE  
MET DE ONLINE  
LEEFOMGEVING 

Arnhemse Meisjes [NL] Ter Plekke Overal
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echt met de locatie verbinden.’
En verbinden, daar draait het om in Ter Plek-
ke Overal. Arnhemse Meisjes onderzoekt wat 
het betekent om direct, hier en nu, contact 
te maken, in een tijd waarin we dankzij in-
ternet en allerlei nieuwe technologieën dag 
en nacht met elkaar ‘in verbinding’ zijn of 
kunnen zijn. Zelfs op straat en in gezelschap 
turen we vaak nog op onze telefoon in plaats 
van oog te hebben voor onze omgeving. Arn-
hemse Meisjes gaat de confrontatie met die 
online leefomgeving aan. Een dikke blauwe 
kabel speelt daarbij een opvallende rol. 

Symboliek
Het touw fungeert als praktisch hulpmiddel 
om speelruimte te markeren, de blik en het 
standpunt van publiek te sturen en staat 
symbool voor het thema verbinding. 
Kim Tuerlings: ‘Er zit veel symboliek in. Het 
is scheepstouw dat we in onze vorige voor-
stelling gebruikten om publiek van de ene 
naar de andere plek te leiden en we waren 
er nog niet klaar mee. Wat zouden we er nog 
meer mee kunnen? Daar waren we nieuws-
gierig naar. Het touw is een middel om mee 
te verbinden, het is inspirerend om ermee te 
spelen en het is heel leuk om van publiek te 
horen wat zij erin zien.’
Arnhemse Meisjes komt niet met een mooi 
plaatje in de verte, waar je achterover gezakt 
naar kunt kijken alsof het een televisie of 
computer is, maar met wat zij een erva-
ringsgerichte voorstelling noemen, die voor 
iedereen net anders is. ‘Guirro Salinas doet 
bijvoorbeeld een solostuk waarbij het touw 
haar helemaal opslurpt,’ zegt Tuerlings. 
‘Iedereen blijkt dat op een eigen manier te 
interpreteren. Het laat in elk geval zien dat 
verbinding ook tegen je kan werken, zeker 
als je te graag wil.’

Samenspel
Net als DeJong&DeWitte, M.P.A.C. en Dulce 
Duca vragen de Arnhemse Meisjes na afloop 

nadrukkelijk om reacties. ‘Na een kleine 
residentie hebben we deze voorstelling tot 
nu toe alleen een paar keer op kleinere festi-
vals gespeeld. Voor Spoffin hebben we extra 
repetitiedagen ingelast om iets te doen met 
de ervaringen die we daar hebben opgedaan, 
om de voorstelling te laten groeien.’
Publiek stapt na de voorstelling heel makke-
lijk op Arnhemse Meisjes af met vragen en 
opmerkingen. ‘Mensen die wat minder be-
kend zijn met dans en buitentheater hebben 
het vaak over hoe fysiek het is,’ vertelt Yeli 
Beurskens. ‘Mensen zien vrouwen blijkbaar 
als gevoeliger. We zijn natuurlijk ook anders 
gebouwd dan mannen. Verder horen we vaak 
dat ze het samenspel tussen ons bijzonder 
vinden, de energie. Mooi, want dat is ook 
wat we willen overbrengen: hoe we werken 
als collectief, de dynamiek, de connectie 
tussen ons als spelers.’

New Seeds
Salinas, Abir, Beurskens, Anna Fransen en 
Fernanda Silva studeerden dans aan Hoge-
school ArtEZ in Arnhem, Tuerlings Moderne 
Theaterdans Uitvoerend in Amsterdam. 
Allen wonen in Arnhem. Omdat ze vonden 
dat de stad op dansgebied te weinig moge-
lijkheden bood om te trainen, te ontwikke-
len, te maken en te performen, besloten ze 
een collectief en het platform New Seeds op 
te richten. 
‘We willen nieuwe ideeën verspreiden en 
neerzetten. Na twee jaar organiseren 
begonnen we met voorstellingen maken, 
dit is ons tweede stuk. In het eerste stuk 
ging het vooral over onze ontmoeting, onze 
energie en onze manier van samenwerken. 
In deze tweede productie brengen we dat 
meer in context.’ 
Arnhemse Meisjes bestaat, zoals de naam 
doet vermoeden, volledig uit vrouwen. Niet 
dat zij daar bewust voor kozen. Tuerlings: ‘Er 
zijn nu eenmaal nog steeds meer vrouwen 
dan mannen als dansers.’

Arnhemse Meisjes 
Op Spoffin speelt Arnhemse 

Meisjes op twee verschillende 
locaties. ‘Ze gooien ons in 
het diepe, om van te leren. 

We hebben maar anderhalve 
dag om ons voor te berei-

den op twee plekken, dat is 
spannend. Het is allemaal 

spannend, in Amersfoort. Een 
grotere stad, een groter  

festival: hoe gaat het publiek 
de voorstelling ontvangen?’

‘Buitenlocaties zijn vaak
inspirerender, we willen 

onszelf en het publiek 
ermee verbinden’

#1 Lieve Vrouwekerkhof
vr 24 aug 21.15

#3 Hof 
za 25 aug 17.30 en 21.00

#1 Lieve Vrouwekerkhof 
zo 26 aug 14.45 en 17.15 

Toegang vrij  

beslis na afloop wat je betaalt
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