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Winnaars 2e editie Rotterdam International
Duet Choreography Competition
Op zaterdag 29 juni 2019 vond in Theater Rotterdam de finale plaats van de

Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC),

gepresenteerd door Jan Kooijman. De Engelse choreograaf Kwame Asafo-Adjei

won de prestigieuze XL Production Award bestaande uit een productiebudget van

€100.000. Dit is de grootste dansprijs ter wereld in zijn soort. Daarnaast werden

ook zes Partner Awards en de Publieksprijs uitgereikt.

XL Production Award gewonnen door Kwame Asafo-Adjei

Juryvoorzitter Jan Zoet maakte vanavond bekend dat de grote prijs van RIDCC is gewonnen

door Kwame Asafo-Adjei (UK) met Family Honour. RIDCC biedt de deelnemers grote

zichtbaarheid, een breed netwerk en de kans op een stevige carrière-boost voor de winnaar van

de XL Production Award: productiebudget van €100.000 om een nieuwe productie te maken bij

het productiehuis van Theater Rotterdam. De prijs wordt mogelijk gemaakt door Stichting

Droom en Daad. Kwame Asafo-Adjei won tevens de partner awards van Club Guy & Roni en

Maas Theater & Dans.

Uit het juryrapport:

The jury spoke raving words about this choreography. The piece benefitted from a clear and

understandable narrative, with a true authentic and original feeling. At some moments the

piece felt uncomfortable, but very intriguing. The timing was impeccable with perfect

precision. The jury was impressed by the physical language, strong stage personalities and

intense partnering. The setting was very filmic and theatrical with straightforward social

activism, but the choreography added the abstraction that this piece needed to communicate.

The jury impressed with the ending of the choreography, where the female dancer stepped up

to her aggressor.

⏲

http://ridcc.pr.co/


Lees meer over Kwame Asafo-Adjei op onze website.

Partner awards

RIDCC heeft zes partnerinstellingen die een deelnemer de kans geven om met een mooi project

bij hen aan de slag te gaan. De instellingen kozen hun favoriet uit de 16 deelnemers van de

competitie:

•Conny Janssen Danst: Rhys Dennis & Waddah Sinada met Ruins

•Scapino Ballet Rotterdam: Diego Sinniger de Salas met COMA

•Codarts Rotterdam: Diego Sinniger de Salas met COMA

•Club Guy & Roni: Kwame Asafo-Adjei met Family Honour

•Maas Theater & Dans: Kwame Asafo-Adjei met Family Honour

•Dansateliers: Angela Rabaglio & Micaël Florentz met The Gyre

Publieksprijs

Dit jaar werd voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt. Het publiek kon tijdens de finale

stemmen op hun favoriet en tevens geld doneren als prijs. De publieksprijs ging naar Justin de

Jager  & Anastasia Belyaeva  met Grayscale.

Jury

Voor de tweede editie van RIDCC is een internationaal gerenommeerde jury aangesteld die

diverse genres uit de dans vertegenwoordigd. Deze jury bestaat uit Adolphe Binder (voormalig

artistiek directeur Tanztheater Wuppertal Pina Bausch & GöteborgsOperans Danskompani),

Tony Adigun (artistiek directeur Avant Garde Dance), Samuel Wuersten (artistiek directeur

Holland Dance Festival), Roni Haver (artistiek directeur Club Guy and Roni), Ed Wubbe

(artistiek directeur Scapino Ballet Rotterdam), Dave Schwab (programmeur dans Theater

Rotterdam) en voorzitter Jan Zoet (directeur Academie voor Theater en Dans, AHK).

Rotterdam International Duet Choreography Competition

Rotterdam International Duet Choreography Competition is tot stand gekomen uit een initiatief

van Maya Roest en Mischa van Leeuwen, beide dansers bij Scapino Ballet Rotterdam. RIDCC is

een choreografiewedstrijd speciaal voor duetten in alle dansstijlen. Het concours wil

talentontwikkeling in de dans stimuleren. De derde editie van RIDCC vindt plaats van 11-13 juni

2020 bij Theater Rotterdam. Inschrijving voor de competitie opent in december 2019 via

www.ridcc.com

Scenefoto's gemaakt door Ton van Til, naamsvermelding verplicht.

http://www.ridcc.com/
https://www.ridcc.com/portfolio/meet-the-contestants-of-2019-kwame-asafo-adjei-uk/


Kwame Asafo-Adjei met Family Honour:
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Rhys Dennis & Waddah Sinada met Ruins:

Diego Sinniger de Salas met COMA:
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Angela Rabaglio & Micaël Florentz met The Gyre:

Justin de Jager  & Anastasia Belyaeva  met Grayscale:
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OVER RIDCC

The Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) is a platform to discover emerging
choreographers. The second edition is on 27 – 29 June 2019 at Theater Rotterdam Schouwburg.
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