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PS: He has fictitious balls, but dances like a woman.’’
Music: Zino Moons

Ian De Weerdt 		
Applause within, applause without

mono sentient
On To Be Festival, Wicker Mensh
and Mery Thi Coopman present
an extended version of
the original performance “mono
sentient”.
A mysterious act where we
explore intensities of darkness,
depth, and the (no)need of being
solitary…

Jessica Krepinsky
PERFORMING TEXTILE BODIES
A feeling that is commonly known.
The urge to protect yourself from the outside world.
Building up walls but trying to break through them
at the same time.
This performance creates a sensitive experience
around finding comfort in a fast world.
Performance with Anke Somers

Noah Vosen

16h30

32

17h00

9

18h00

Kooikind
19

Lin Gerritse (NL) is een performance kunstenaar
die geluidsinstallaties maakt met alledaagse voorwerpen.
Alles is een mogelijk instrument;
van een waterkoker tot een stadsbus.
www.lingerritse.com
mede mogelijk gemaakt door Mondriaan fonds

Kooikind

14

Sophia De
19h30
Groot, Lin
Gerritse,Nina
Plantefève13
Castryck

Nina Plantefève-Castryck
is een 27-jarige hedendaagse danseres afgestudeerd aan de
Koninklijke balletschool van Antwerpen. Ze heeft onder meer
bij verschillende dansgezelschappen gedanst waaronder
Tanzcompanie Giessen, Landesbuhnen Sachsen en Conny
Janssen danst. Ze heeft deelgenomen in 2019 aan het
solodans festival te Stuttgart en Gdansk festival te Polen
en was al gastdanseres te zien bij het Tanzart Ost festival te
Giessen. Op dit moment is zij een freelance danseres waar ze
ook haar eigen solo en duet werk creëert. In haar eigen werk
probeert ze steeds een connectie te brengen met zichzelf en
naar het publiek toe. Hoe toeschouwer en performer elkaar
ondersteunen in een gehele vorm.

16h00
16h0018h00

26

Noah Vosen

Annelies Rasker		
“Subconscious, emotions, fears and gender are themes
that keep me occupied. Themes that are difficult to
comprehend, contain mystery. Each one of my works is
inexplicable and transmits the atmosphere that I
experience in my body, my inner persona.
HUGO: HUGO paints his emotions, fears and thoughts
through a live performance. Hugo is my third name, but on
official documents only the first letter ‘H’ is shown. HUGO
became my other self. By wearing masks, HUGO gains
anonymity and feels no shame. The music (Electronic/
Hiphop) and audience makes HUGO’s heart pound and
speaks to HUGO’s subconscious. I call this ‘the flow’.
The performance is 17 min. and is very intense.
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17h30

mono
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27

14h0018h00

in the belly of winter
friday at night,
and at dusk on saturday and sunday.
in an intimate setting,
Alexander Voutchkov, Maxime Quardon
and a special guest
will perform a sensory mask play
atop a wooden table in-between them and
a modest number of visitors

KOOIKIND

17h00

LÆLE
Ella Vermeir

Mink
Laksanaporn
Chonsamoe

13h0018h00

27

16h0021h00

Ian De Weerdt

1.12
sunday

HERP
Een muzikale performance van Herp

Camilla Peeters Renee Vaerewyck
& Ebe Meynckens

16

LÆLE
LÆLE is het soloproject van Ella Vermeir. Wat startte als
een experimentje op de zolderkamer, groeide uit tot een
verzameling eigen nummers. Ze ontwikkelde een geheel
eigen sound met voornamelijk zachte elektronische lijnen,
minimale ritmische patronen en subtiele beats. Gecombineerd met de fragiele teksten en breekbare stem ontstaat
een klanktapijt dat doet denken aan Daughter of London
Grammar.
Zowel de tekst als muziek van de nummers werden door
Ella geschreven. Bij de live-set laat ze zich begeleiden door
toetsenist Mirek Coutigny.

Nina Plantefève-Castryck (BE) studeerde af aan de
Koninklijke Balletschool
Antwerpen. Daarna startte ze haar professionele dans carrière bij Tanzcompanie Giessen, Tanzcompanie
Landesbuhnen Sachsen and Conny Janssen Danst. Ze
deed mee aan verscheidene internationale festivals.
Pim Steinmann is performer en
beeldend kunstenaar uit Breda, waar
ze ook presentator en medeoprichter
is van Stortvloed, een woordpodium
voor spoken word en comedy. In haar
eigen performancewerk combineert
ze een levendige fantasie met de
ongemakken van het menselijke
bestaan. Vanaf dit jaar probeert ze via
performance over te brengen hoe het
voor haar voelt om
non-binair transgender te zijn.

Samen zullen Nina en Lin een reactie
geven op de collectie ‘Interlinked’ van
Sophia de Groot (DE-NL).
Sophia is een net afgestudeerd van de Koninklijke
Academie van Schone Kunsten Antwerpen. In haar
Juweel-collectie brengt zij de bewegingen van het
lichaam in beeld, door het creëren van stalen
schakelkettingen die meebewegen op de drager.
De ketting biedt een schitterend metafoor voor
de samenwerking.

LAKSANAPORN MINK CHONSAMOE
(°1994,Trang,TH)
Food as a protest
Food as a transformation of the bodies
( My mom “Have you eaten?”
meaning = How are you ? )
Food as a medium
Food as a connection
a performance of 20 min,
with the body of her mother.
and live music by Floris van der Veken.

