
Belgian Dance Awards presents: Past Present Zero
Denden Karadeniz - 18 februari 2023 (20 uur)

● Locatie: Vrijetijdscentrum De Meermin, Abdij van Roosenberglaan 6, 9250
Waasmunster

● Tickets: 23 euro
Neem je deel aan de competitie van Belgian Dance Awards? Dan heb je recht op een
korting van 5 euro en betaal je slechts 18 euro per ticket (in plaats van 23 euro).

Bestel je tickets via ons formulier.

Over de voorstelling

"Een fysieke narratief over het intrigerende concept van tijd."

Deze voorstelling is gecreëerd in 2020 tijdens de eerste lockdown, waar tijd maar een vaag
begrip was. Choreograaf Denden Karadeniz onderzocht hierdoor wat tijd voor hem in die
hectische periode betekende. Zo ontstond er een fysieke narratief over het intrigerende
concept van tijd.

Past Present Zero is een samensmelting van
vernieuwend werk en intieme arrangementen. De
voorstelling is geïnspireerd door het verleden,
heden en de toekomst en wordt fragmentarisch
benaderd. Scènes waar er een duet ontstaat tussen
de grote en kleine wijzer van een klok, het ontstaan
van tijd door middel van de Zon en Maan, een
figuurlijke centrifuge van herinneringen en een
fysieke vertaling van de goden “Chronos" en
“Kairos” uit de Griekse mythologie. “Chronos” wordt
gemeten en geteld (lineaire tijd), terwijl “Kairos”
wordt geleefd en ervaren (innerlijke tijd). De
centrale vraag luidt: “Hoe beïnvloedt het verleden
onze keuzes van vandaag en morgen?”.

Bestel je tickets via ons formulier.

In ‘Past Present Zero’ wordt nostalgie, vooruitzicht en alles daartussenin op een abstracte en
eigenzinnige manier uitgebeeld. Door het terugspoelen van choreografie, versnellen en
vertragen van bewegingen en repetitieve handelingen, wordt dit vertaald in een pure vorm van
urban contemporary dans.

https://forms.gle/LUbuYoALsi5HiP516
https://forms.gle/LUbuYoALsi5HiP516


Choreografie
Denden Karadeniz
in samenwerking met
de dansers.

Performers
Romee van de Meent
Cheroney Pelupessy
Lars de Vos
Rolf Kuijpers
Noor Jayani
Elsa Becks
Stasy Petite

Understudies
Melissa Damayanti
Kayra Bayraktar
Zoë Albers
Thersa Bergmann

Licht / podium design:Mike den Ottolander
Techniek: Event Support Drost
Videografie: Vincent Vianen
Fotografie: Juvat Westendorp, Kjer Mariano (Visual Ninja), Koko EXG

Over Denden Karadeniz

Artistiek leider/choreograaf Denden Karadeniz is begonnen als breakdancer. Na het afronden
van zijn studie aan de dansacademie heeft hij zijn training voortgezet in Los Angeles en
Australië, waar hij zich heeft verdiept in de combinatie van breakdance en hedendaagse dans.
Hij heeft zijn vernieuwende visie vertoond aan het grote publiek tijdens The Ultimate Dance
Battle, So You Think You Can Dance en Time to Dance. Ook was hij in de theaters te vinden
met verschillende urban / moderne dansgezelschappen. Met zijn roots in de urban battle
scene, commerciële ervaring op televisie en zijn liefde voor theater draagt hij zijn visie verder
met zijn eigen stijl en gezelschap.


