
vrijdag

MONKEY MIND
Platform-K , les ballets C de la B en CC 
De Grote Post Oostende
Monkey Mind is een dynamische voorstelling 
waarin vijf dansers (met en zonder beperking) op 
intense manier proberen tot elkaar te komen 
en niet aarzelen  om taboes te doorbreken.
VRIJDAG 5 OKTOBER  >  20:15 - 21:15 UUR
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          MASTERCLASS JENS VAN      
          DAELE’S BURNING BRIDGES
Dansmateriaal uit de voorstellingen Nachthexen 
I en Nachthexen II van de Belgische choreograaf 
Jens van Daele staat centraal in deze masterclass.
VRIJDAG 5 OKTOBER  > 16:00 - 17:30 UUR

JENS VAN DAELE | NACHTHEXEN II 
LA PARISIENNE
Voorpremière i.s.m Nederlandse  
Dansdagen
La Parisienne speelt zich af in Parijs, tijdens de 
aanslagen in de nacht van 13 november 2015. 
Krachtig en ingetogen dans, stevig en gevoelig 
teksttheater en verstillende live muziek. Dit keer 
met stevige live elektronica en strijkers als 
weemoedige tegenhanger.
VRIJDAG 5 OKTOBER  > 19:00 - 20:10 UUR

NEDERLANDS DANS THEATER 1  
SAISONNIER
Het NDT1 opent met een triple bill van vier 
choreografen met hoog aanzien: Marco Goecke, 
bekend om zijn eclectische muziekkeuzes; de 
Israëlische choreograaf Hofesh Shechter met 
krachtige stukken die een blijvende indruk op 
de bezoeker achterlaten. De avond wordt 
groots afgesloten met Singulière Odyssée (2017) 
van NDT’s meester choreografen Sol León en 
Paul Lightfoot.
VRIJDAG 5 OKTOBER  >  20:15 - 22:30 UUR
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donderdag
          MASTERCLASS 
        MET JENNIFER ROMEN
Deze Limburgse Urban choreografe laat je 
ervaren hoe zij te werk gaat in het maken van 
een bijzondere familievoorstelling.
DONDERDAG 4 OKTOBER  > 16:30 - 18:00 UUR

BLOEDBANDEN
Een Friese familie, een Limburgse familie, en 
een professionele dansfamilie. Dat zijn de 
ingrediënten voor Bloedbanden. Verschillende 
generaties familieleden, oud, jong, neven en 
nichten, broertjes en zusjes staan samen op 
het podium. De artistieke leiding is in handen 
van Adriaan Luteijn, choreograaf van Introdans. 
DONDERDAG 4 OKTOBER  > 19:00 - 20:00 UUR

JENS VAN DAELE | NACHTHEXEN I 
JEANNE
Met NachtHexen I start Van Daele een cyclus 
over heldinnen uit de wereldgeschiedenis. 
Tegen wat, wie, hoe en of zou Jeanne d’Arc in 
onze huidige tijd ten strijde trekken?
DONDERDAG 4 OKTOBER  > 20:30 - 21:45 UUR

Iedereen kan dansen. We dansen als 
we blij zijn, verliefd of juist bij verdriet. 
Dansen biedt troost en verbindt. 
Van donderdag 4 tot en met maandag 
8 oktober 2018 is Leeuwarden het 
kloppend hart van de eerste Friese 
Dansdagen. Speciaal voor dit nieuw 
tweejaarlijks dansfestival wordt Stads-
schouwburg De Harmonie omgebouwd 
tot één groot danspaleis. Of je nu een 
dansprofessional, een onverwachte 
danser, jong talent of dansliefhebber 
bent, of nog wat onwennig met je
voeten schuifelt, iedereen is welkom 
want iedereen kan dansen. 

IEDEREEN KAN 
DANSEN



     

 

zondag

maandag tijdens het 
hele festival
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DUDA PAIVA COMPANY | 
MONSTERS
Het zijn wonderlijke wezens, die poppen van 
Duda Paiva Company: zijn het nou dieren of 
mensen? En zijn ze gemeen, of juist heel lief? 
Eén ding is zeker, niets is wat het lijkt in deze 
voorstelling vol slapstick. Monsters is een 
jeugdvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar.
ZONDAG 7 OKTOBER > 14:30-15:30 UUR (succesoptie)                 
                                        16:30-17:30 UUR

7 

KAARTVERKOOP 
Kaarten zijn te koop op www.Harmonie.nl 
of aan de kassa van De Harmonie. Wil je 
meerdere voorstellingen bezoeken, koop 
dan heel voordelig een Passepartout of 
Dagkaart.  
Ben jij tussen de 12 en 25 jaar? Dan kun je 
gratis de Harmonie Jongerenkaart ontvan-
gen. Met deze kaart krijg je tot 70% korting 
op alle voorstellingen. 

DEELNEMEN AAN DE 
DANSMARKT EN OPEN PODIUM
Heb je een dansschool, danskledingwinkel, 
fonds of ander dans gerelateerd aanbod? 
Huur dan een kraam op de dansmarkt in 
de foyer van de Harmonie. Meer informatie: 
www.friesedansdagen.nl.
Wil je zelf dansen tijdens het Open Podium? 
Meld je dan vanaf 1 juli aan via 
www.friesedansdagen.nl. 

VOLG ONS:
      FrieseDansDagen
      friese_dansdagenMain programme

Presenting Partners LF2018

4X8 FESTIVALDANS
Terugkerend tijdens het festival: de 4x8, 
een veelzijdige festivaldans die iedereen 
kan dansen!

DANSMARKT
Shop de nieuwste danskleding, maak 
kennis met dansscholen of kom alles te 
weten over voeding voor dansers!

DANCE BATTLE PO
Een groot dansproject voor kinderen van groep 7. 
Op het grote podium van de Harmonie wordt 
duidelijk wie zich de beste dancecrew van 
Leeuwarden mag noemen! 

Main programme

Presenting Partners LF2018

zaterdagHUANG YI I.S.M. NEDERLANDS 
KAMERKOOR  | UNDER THE HORIZON

Under The Horizon verenigt moderne dans en 
beweging, live muziek van het Nederlands 
Kamerkoor en ademstokkend mooie beelden 
van de Japanse artiest Ryoichi Kurokawa. 
Huang Yi voert u naar de wereld van Orpheus, 
Euridiyce en hun tragische liefde.

ZATERDAG 6 OKTOBER  >  20:30 - 21:30 UUR6 

        SHOW YOUR TALENT
        OPEN PODIUM / FOYER

De foyer van De Harmonie wordt omgetoverd 
tot een Open Podium. Vrijwel doorlopend
vinden er grote en kleine demonstraties, 
mini-workshops en presentaties plaats. 
Wil jij hier iets laten zien? Dat kan! 

ZONDAG 7 OKTOBER  > 13:00 - 15:00 UUR 
           17:30 - 18:30 UUR 
           20:15 - 20:30 UUR

SPROOKJE ZONDER BEPERKING
Deze speciaal voor de Friese Dansdagen gecre-
eerde voorstelling draait om de ‘onverwachte 
danser’. Een perfect danslijf is geen voorwaarde 
om danser te zijn! Mensen met een beperking, 
fysiek of verstandelijk, spelen de hoofdrol. Drie 
Friese choreografen hebben zich laten inspireren 
door deze dansers onder leiding van de Spaanse 
choreograaf Carmen Vilches Sánchez.

ZATERDAG 6 OKTOBER  > 15:00 - 16:00 UUR
           19:00 - 20:00 UUR

        SHOW YOUR TALENT
         OPEN PODIUM / FOYER
Het Open Podium is voor alle dansers en 
dansgroepen in Friesland.

De foyer van De Harmonie wordt omgetoverd 
tot een Open Podium. Vrijwel doorlopend vinden 
er grote en kleine demonstraties, mini-workshops 
en presentaties plaats. Wil jij hier iets laten zien? 
Of wil je jezelf presenteren of promoten? 
Dat kan! Kijk op: www.friesedansdagen.nl.

ZATERDAG 6 OKTOBER  > 13:00 - 15:00 UUR 
               17:15 - 18:30 UUR

SALSA ROMOS | FUEGO FESTIVAL

Het noorden weet wat feesten is, daarom komt 
Salsa Romos dit jaar speciaal met het Fuego 
Festival naar de Friese Dansdagen. De perfecte 
stapavond om los te gaan op de lekkerste Latin 
en Urban mix! Met maar liefst 10 workshops 
op alle niveaus en drie danszalen is er voor 
iedereen wat wils met de beste Dj’s van het land.

ZATERDAG 6 OKTOBER  > 19:30 - 04:00 UUR

DANCEBATTLE XL
Een groot dansproject voor de kinderen van 
groep 7 en dit jaar ook voor het Voortgezet 
Onderwijs van klas 2 t/m 4 van het VMBO 
tot het Gymnasium. Het thema van de Dance 
Battle is FAMILIE. 

Het voortgezet Onderwijs laat op zaterdag-
middag 6 oktober in een battle de presentatie 
zien van de gemaakte choreografieën. 
ZIE VOOR TIJDEN: WWW.FRIESEDANSDAGEN.NL

EXPERTMEETING 
INCLUSIEDANS
In samenwerking met Holland Dance is de expert-
meeting opgezet voor professionals die met 
mensen met een beperking (willen) werken: 
dansmakers en -docenten, bewegingsagogen 
uit de zorg en docenten in het (speciaal) onderwijs 
voor iedereen die in dit thema geïnteresseerd is.

ZATERDAG 6 OKTOBER  > 16:30 - 18:30 UUR

        MASTERCLASS 
        THE RUGGEDS
Een Masterclass door dé beroemde breakdance 
groep uit Eindhoven. Normaal reizen ze de 
wereld af om te battelen, op te treden en les 
te geven. Nu speciaal voor jullie in Friesland!

ZONDAG 7 OKTOBER  > 12:30 - 14:30 UUR

THE RUGGEDS | ADRENALINE
Urban dans fans opgelet! The Ruggeds ruilen 
de wereld van battles in voor hun theaterdebuut, 
op onderzoek naar de aantrekkingskracht van 
adrenaline in onze maatschappij. Voor een kort 
moment vertroebelt de blik op de toekomst.

ZONDAG 7 OKTOBER  > 20:30 - 21:45 UUR

DUDA PAIVA COMPANY | 
MONSTERS
Het zijn wonderlijke wezens, die poppen van 
Duda Paiva Company: zijn het nou dieren of 
mensen? En zijn ze gemeen, of juist heel lief? 
Eén ding is zeker, niets is wat het lijkt in deze 
voorstelling vol slapstick. Monsters is een 
jeugdvoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar.
ZONDAG 7 OKTOBER  >  14:30 - 15:30 UUR (succesoptie)

          16:30 - 17:30 UUR

        SHOW YOUR TALENT
        OPEN PODIUM / THEATER

Twee Open Podium voorstellingen: één voor 
alle dansstijlen en één voor urban dansstijlen. 
Schrijf je in en wordt onderdeel van deze 
prachtige mix van alles wat het Friese Dansveld 
te bieden heeft! Kijk op: www.friesedansdagen.nl.

ZONDAG 7 OKTOBER  > 15:00 - 16:30 UUR                
          18:30 - 20:00 UUR / URBAN
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         MASTERCLASS 
         CHOREOGRAFIE
Je gaat aan de slag met je eigen materiaal 
en krijgt tips en tricks over het maken van 
choreografie. 
ZATERDAG 6 OKTOBER  > 12:30 - 14:30 UUR

MONKEY MIND  Platform-K , les ballets 
C de la B en CC De Grote Post Oostende
Een dynamische voorstelling waarin vijf dansers 
(met en zonder beperking) op intense manier 
proberen tot elkaar te komen en niet aarzelen 
om taboes te doorbreken.
ZATERDAG 6 OKTOBER  > 20:15 - 21:15 UUR

     

        WORKSHOP KINDERDANS
Ook de allerkleinsten kunnen genieten van dans 
op de Friese Dansdagen!
ZONDAG 7 OKTOBER  > 13:00 - 14:00 UUR 
          15:00 - 16:00 UUR


