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JOOST RITE

De muziek en de choreografie van de Sacre du Printemps worden algemeen beschouwd als de geboorte van de hedendaagse
klassieke muziek en de hedendaagse dans. De combinatie van de volstrekt ongekende muziek, gecomponeerd door Igor Stravinsky, en
de primitieve choreografie, van Vaslav Nijinsky, beide opgezweept door de totaal radicale cultuurmaker Serge Diaghilev, zorgde destijds
voor de meest grote uitersten in adoratie en afwijzing. Sinds de première in 1913 hebben oneindig veel choreografen een eigen versie
van de Sacre laten dansen.
Choreograaf Joost Vrouenraets werkte in 2013, voor een periode van 3 maanden in Dallas, waar hij met jonge dansers van de
Southern Methodist University, Meadows School of the Arts, division of dance, zijn eigen choreografie van deze klassieker onder de
klassiekers mocht opvoeren. Het werk is aansluitend in première gegaan in het grote Winspear Opera House, een enorm opera huis;
één van de vijf grootste operahuizen van Amerika.
Wij tonen de Nederlandse première van een film van het maakproces en de Amerikaanse première van deze versie van “de Sacre”
door choreograaf Joost Vrouenraets. De avond in Dallas was een doorslaggevend succes. De film en de uitvoering zijn indrukwekkend.
Mogelijk komt zulks mede door de ruige directheid waarmee het ballet wordt gedanst en de muziek wordt uitgevoerd, door allemaal
jonge mensen, waar Joost met zijn choreografie het uiterste uit lijkt te halen.
De soliste van het werk, Julie Kaye, die de rol van de Chosen One danst, is momenteel in Duitsland, ze werkt mee aan een versie
van de West Side Story, die Joost Vrouenraets aldaar choreografeert. Joost en Julie zullen aanwezig zijn bij de vertoning.
Tevens wordt een kleine tentoonstelling ingericht met schetsen, foto’s, attributen en een aparte video van het maakproces.
Mathieu Bruls architect, Maastricht, Aug. 2014
De gebruikers van Ondernemershuis ALEX51 nodigen u uit voor de première van
de filmvertoning van JOOST RITE, op Alex Battalaan 51, Maastricht.
De bijbehorende tentoonstelling en de film zijn daarna nog te zien t/m 10 oktober 2014.
U bent van harte welkom tijdens de filmvertoning en/of tijdens kantooruren, 09.00 – 17.00 uur.

Filmvertoning JOOST RITE :
Donderdag 2 Oktober 2014, om 20.00uur
Rick Talvorian , directeur van het jaarlijkse dansfestival schrit_tmacher, zal Joost Vrouenraets interviewen na vertoning van de film.
Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en directies van;
Mathieu Bruls architect
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