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Not standing werd opgericht door choreograaf Alexander Vantournhout. Vantournhout 
studeerde in Brussel aan ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque) om zich vervolgens toe te 
leggen op een dansstudie aan P.A.R.T.S. In 2015 brak hij door met zijn solo ANECKXANDER. 
Zowel ANECKXANDER als twee recentere voorstellingen van not standing, Screws (2019) en 
Through The Grapevine (2020), werden door Het Theaterfestival geselecteerd als meest 
opmerkelijke voorstellingen van dat seizoen. Alexander Vantournhout is momenteel artist-in-
residence in Kunstencentrum Voo?uit in Gent en artiste associé van Cirque-théâtre Elbeuf en 
CENTQUATRE in Parijs. 
 
Not standing creëert divers en verrassend werk. De voorstellingen kennen veel verschillende 
presentatievormen: gaande van intieme solo’s en in-situ voorstellingen tot 
groepschoreografieën. Ook de boeiende bewegingstaal is te danken aan die diversiteit. 
Vantournhouts choreografieën komen namelijk steeds voort uit een breed scala aan 
inspiratiebronnen. Uiteraard vindt de bewegingstaal door Vantournhouts opleidingstraject 
steeds haar fundament in acrobatie en hedendaagse dans. Ze wordt echter vaak verrijkt met 
bewegingsmateriaal dat onder andere ontleend wordt aan (vecht)sporten, anatomische studies 
en de motoriek van dieren. In Contre-jour vormt vooral dat laatste een essentiële inspiratiebron, 
al vallen er ook in deze voorstelling opnieuw meerdere lagen te bespeuren. 
 
In Contre-jour ontwaren we bewegingen van zowel reptielen als viervoeters. Tijdens het 
maakproces van de voorstelling deed Vantournhout onder meer onderzoek naar het concept van 
‘perfect walking’, één van de vele indrukwekkende gedragingen van viervoeters in de wilde 
natuur. Het verwijst naar een wandelmethode waarbij dieren al wandelend hun eigen sporen 
uitwissen of althans minimaliseren. Dat doen ze door de achterpoten (bijna) direct en precies in 
de afdruk van de voorpoten te plaatsen. Hierdoor zijn de dieren moeilijk op te sporen en kunnen 
ze bovendien geruisloos hun prooi besluipen. 
 
Sporen wissen is lang niet alleen voor dieren een overlevingsstrategie. Ook mensen, zoals 
migranten die zich aan de oversteek van Mexico naar de Verenigde Staten wagen bijvoorbeeld, 
willen soms hun sporen wissen. Aan het Amerikaans-Mexicaans grensgebied staan elke avond 
patrouillewachters of ‘sweepers’ paraat die het zand rond de grens glad vegen zodat ze de dag 
erop in kaart kunnen brengen hoeveel mensen er die nacht de grens probeerden over te steken. 
Daarom proberen de overstekende migranten zo min mogelijk sporen na te laten in het vlakke 
zandlandschap. 
 
In Contre-jour zien we vijf vrouwen een gelijkaardig zandlandschap trotseren op scène. Met hun 
lichamen schrijven ze verhalen in het zand, die ze vervolgens weer uitwissen om plaats te 
maken voor een nieuw verhaal. 
 
 
 



Pers 
 
‘Met Contre-jour toont choreograaf en circusartiest Vantournhout zich van zijn meest dansante 
kant: geen acrobatisch spel met objecten zoals in ANECKXANDER (2015), geen viriele uitdaging 
van de lichaamsverhoudingen zoals in Through The Grapevine (2020), maar een zuivere, bijna 
contemplatieve dansvoorstelling waarin vormbeheersing primeert boven spektakel.’ - De Morgen 
 
‘Contre-jour verrast. In deze nieuwe voorstelling treedt Alexander Vantournhout niet langer mee 
op, maar choreografeert hij vijf vrouwen. Hun bewegingstaal vertrekt, net als in zijn eerder 
werk, van bijna acrobatische behendigheid en kracht, maar die is er hier minder om zichzelf dan 
om wat ze kan suggereren. Om het ‘verhaal’ dat ontstaat. De zang, waarmee de voorstelling 
begint en eindigt, versterkt dat gevoel.’ - pzazz 
 
‘Per creatie - zoals zijn debuut ANECKXANDER en het wonderlijke Screws - bewijst Vantournhout 
dat hij een van de meest inventieve choreografen van zijn generatie is wiens danswoordenschat 
almaar verfijnder wordt. Zijn circusachtergrond lijkt ervoor te zorgen dat hij elk apart 
lichaamsdeel voortdurend anders wil inzetten. Hij injecteert acrobatiek in hedendaagse dans en 
dat levert verrassende voorstellingen op.’ - Knack Focus 
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Meer dans dit seizoen 
 
* woensdag 30 maart 2022: Koen De Preter - Tender Men 
* zaterdag 23 april 2022: kabinet k (Dag van de Dans) - promise me (9+) 
* vrijdag 6 mei 2022: Voetvolk/Lisbeth Gruwez/Claire Chevallier - Piano Works Debussy 
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