
 

granvat 
Come On Feet 
9 oktober 2021 | Stadsschouwburg 
duur: 1u | inleiding om 19u30 | Biechtstoel achteraf 

 

Onder de vakkundige leiding van choreograaf Quan Bui Ngoc (°1976) - één van de vaste medewerkers van 
Alain Platel - leveren zes virtuoze dansers zich in Come On Feet over aan onze noties van clubcultuur en 
elektronische dansmuziek en de waaier aan dansstijlen die dat genre heeft voortgebracht. Zo wordt er stevig 
ingezoomd op het zogenaamde 'Chicago Footwork', een streetstyle die aan sneltempo de wereld verovert en 
welig tiert op sociale media als TikTok. 

Op YouTube vind je heel wat tutorials van de Chicago Footwork-stijl. Vanuit de stad van de Blues Brothers en 
Michael Jordan geven zij een inkijk in het belangrijkste dansmateriaal van het Chicago Footwork, zoals de 'Erk 
& Jerk', 'Ghost' en 'Runningmans'. Herken jij de pasjes en hun inspiratie tijdens de voorstelling? 
 
Tijdens de voorstelling worden de dansers vooruitgestuwd door de live-muziek van Stijn en Bert Cools. De 
twee broers richtten het collectief granvat op in 2013 als toevluchtsoord voor hun brede artistieke interesses 
en die van anderen. Ze maken zowel intimistische soundscapes als unieke cross-overs tussen elektronische en 
folkmuziek. Muzikale werelden om bij weg te dromen! 
 
Pers 
"Wat het zestal dansers zo uniek maakt is dat ze clubcultuur, live muziek en hedendaagse dans met elkaar combineren.” – 
Bert Hertogs (Concertnews.be) 

“Maar het sterkst van al vinden we deze choreografie, die ook hiphop en breakdance elementen bevat, zo zien we de 
dansers op hun handen staan terwijl ze met hun benen bewegen, springt er een op zijn handen om dan de voeten 
diagonaal naar boven te laten wijzen, of wordt er op het hoofd gestaan, wanneer Boule Mpanya van zijn bij momenten a 
capella gezang terug de vijf anderen vervoegt en meedanst.” – Bert Hertogs (Concertnews.be) 

 
Credits 
concept: granvat / choreografie: Quan Bui Ngoc / dans: Joffrey Anane, David Kinkela, Samantha Mavinga, Boule 
Mpanya, Hendrick Ntela, Raquel Suarez Dueñas / muziek: Bert Cools, Stijn Cools  geluidsontwerp: Nick Symons 
/ lichtontwerp: Hans Lodewijckx 
 

 
Meer dans dit seizoen 
* zaterdag 19 februari 2022:  Mestizo Arts Platform - WIPCOOP: #MAKESOMEROOM 
* zaterdag 26 februari 2022:  not standing/Alexander Vantournhout - Contre-jour 
* woensdag 30 maart 2022:  Koen De Preter - Tender Men 
 
 

 

 
  

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad  


