
Sidi Larbi Cherkaoui opent vanavond in
Avignon en staat op 17 & 18 december in
Brussel
Sidi Larbi Cherkaoui brengt Babel 7.16 op het Cour d’honneur du
Palais des Papes tijdens het Festival d’Avignon en in december
staat de grootste choreograaf van België in Brussel met
PUZ/ZLE, de voorstelling die in 2012 eveneens in Avignon het
daglicht zag.

Voor de vijfde maal te gast in Avignon

Sidi Larbi Cherkaoui is een veelgevraagde én vaak gelauwerde choreograaf. Hij maakte in 1999

zijn debuut in Andrew Wale’s Anonymous Society en sleepte sindsdien maar liefst 16

internationale prijzen in de wacht, waaronder de Fringe First Award en de Total Theatre

Award in Edinburgh, de Barclay Theatre Award in Londen, een Olivier Award en de Vlaamse

Prijs voor Podiumkunsten. Hij werkte ook samen met Cirque du Soleil aan Michael Jackson,

ONE en Kurios. In december staat hij eindelijk in Brussel met het monumentale

PUZ/ZLE.

 

Puz/zle - over hoe dingen in elkaar passen

Sidi Larbi Cherkaoui is geïntrigeerd door de vraag waarom bepaalde dingen zich met elkaar

verbinden tot een organisch geheel, terwijl andere er niet in slagen een geheel te vormen. En als

ze daar dan niet in slagen, ligt het falen dan aan hen of aan onze waarneming van orde en

wanorde? Cherkaoui streeft er verder naar om het ogenschijnlijke belang van orde en lineariteit

in vraag te stellen en om te onderzoeken of er meer dan één manier kan zijn om een puzzel op te

lossen, een verhaal te vertellen, tijd te beleven.

 

In Puz/zle keert Sidi Larbi Cherkaoui op een meer abstracte manier terug naar hoe de

begrippen meervoudigheid en verscheidenheid wortelen in onze denkprocessen en naar de

bijkomende vraag hoe de dingen dan in elkaar passen om een nieuwe en eigen identiteit te

creëren, zoals een puzzel...

 



Puz/zle ging net als Babel 7.16 in première in Avignon (in 2012). Naast Brussel is de productie

enkel te zien in Parijs (Cité de la Musique). Een buitenkans dus…

 

De ticketverkoop, via www.cirque-royal.org start op 27 juli.

 

Praktische info

Koninklijk Circus, Brussel – 17 & 18 december 2016

Tickets: 32-35-42-50 euro inclusief kosten

Reservering: www.cirque-royal.org

 

Organisatie: MB Presents & Eastman in samenwerking met De Munt.
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OVER MB PRESENTS

MB Presents is a Belgian Company that specializes in the promotion of Live Entertainment.
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