
Isabelle Beernaert's Ne Me Quitte Pas terug in
het theater
Na vijf succesvolle theatershows brengt Isabelle Beernaert dit seizoen een remake van haar

veelgeprezen theaterproductie Ne Me Quitte Pas. Na haar succes bij So You Think You Can

Dance en haar overwinning bij The Ultimate Dance Battle sloeg de voorstelling Ne Me Quitte

Pas in 2011 in als een bom: de tournee langs de grote zalen van Nederland en België was

onmiddellijk uitverkocht. Dit seizoen brengt Isabelle op veler verzoek haar opzien-barende

productie in een geheel vernieuwde versie terug. Ne Me Quitte Pas gaat op 25 november in

première in het Rotterdamse Nieuwe Luxor Theater.



De avondvullende dansvoorstelling Ne Me Quitte Pas kwam voort uit een behoefte om het

verhaal dat ze op tv begonnen was, af te maken. Na deze voorstelling volgden vijf nieuwe

producties, waaronder Glass en Under My Skin. Intense verkenningstochten, steeds dieper

gravend naar de emoties en gevoelens die een mens drijven. Beernaert: ‘En nu, zes jaar later

bijna, keer ik terug bij dat eerste gevoel. In de tussentijd heb ik opnieuw liefgehad, heb ik

opnieuw de pijn van het scheiden gevoeld. Daardoor wilde ik Ne Me Quitte Pas opnieuw maken.

Wat heb ik ontdekt? De pijn is hetzelfde gebleven, maar hoe ik er nu mee omga, dát is anders.

En dat maakt het stuk ook anders. Iets wat mensen zullen merken die het destijds zagen en nu

weer: het gevoel is nog steeds puur en authentiek, het omgaan met dat gevoel is met me

meegegroeid.

De twaalfkoppige, veelkleurige, internationale dansersploeg vertelt met zorgvuldig gekozen

muziek, projectie en styling in zwart, rood en wit opnieuw het verhaal van verloren liefde.

Isabelle Beernaert won in 2012 de Dans Publieksprijs voor Et Après en in 2013 won zij deze

prijs ook voor Red, Yellow & Blue.
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OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!
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