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Inclusie-pionier Joop Oonk genomineerd voor De Prijs van de
Nederlandse Dansdagen

Rotterdam, 27 augustus 2021 – Choreografe Joop Oonk (1989) is genomineerd voor De
Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2021 in Maastricht. Dit is dé stimuleringsprijs van
de Nederlandse dans en wordt ieder jaar door de prestigieuze organisatie uitgereikt aan
een veelbelovend choreografietalent in Nederland. Net als de andere twee
genomineerden, is Joop aangedragen bij de Nederlandse Dansdagen door professionals
uit het dansveld en dansliefhebbers.
Afbeelding Choreografe Joop Oonk

De jury, die bestaat uit professionals en dansliefhebbers die werkzaam zijn in de cultuursector
met expertise en kennis op het gebied van dans, kiest op 1 oktober wie de winnaar van deze
prijs is. Deze ontvangt een financiële ondersteuning van €10.000 die bedoeld is voor het
ontwikkelen van nieuw werk dat in première gaat tijdens de Nederlandse Dansdagen van 2022.

Joop Oonk

Joop maakt performatief werk waarin ze de norm van de maatschappij bevraagt. Ze heeft
gestudeerd aan de Istanbul Technical University (2011), Codarts (2012), University of Surrey
(2013) en de Toneel Academie Maastricht (2021). Inclusie voert in haar werk vaak de
boventoon. Vanuit dat perspectief heeft ze in 2013 Misiconi opgericht en bestormt ze het
werkveld met innovatieve werkwijzen. ‘Ik was heel blij, verrast en enorm vereerd toen ik

opgebeld werd door de organisatie van de Nederlandse Dansdagen. De nominatie betekent

voor mij veel meer, dan dat alleen ik word gezien: het betekent dat inclusiedans wordt erkend

en de dansers bij Misiconi worden gezien. De nominatie is een stap naar de plek die

inclusiedans verdient in het culturele veld en daar ben ik dankbaar voor.’ Aldus Joop Oonk.

⏲

https://2twintig.pr.co/


OVER 2TWINTIG PR

2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

Haar werk draagt vaak een sociaal politieke uitdaging met vele lagen, waardoor het
verschillende doelgroepen aanspreekt. Waar vraagstukken in elkaar lijken te samensmelten
voelt zij zich het meest thuis. Het publiek wordt meegenomen in een ervaring met een ander
perspectief, waardoor bezoekers worden uitgedaagd om over hun opvattingen en ideeën na te
denken. Met prachtige vormgeving en onverwachte wendingen is het werk humoristisch, speels
en kent het vele lagen

Over Misicioni

Stichting Misiconi Dance is een inclusief dansgezelschap waarbinnen ongelijkheid de grootste
troef is. De organisatie, onder leiding van Joop Oonk, vindt dat iedereen een kans moet hebben
om te werken aan zijn of haar vaardigheid en bekwaamheid. Om dit te kunnen realiseren, heeft
Misiconi haar eigen methodiek ontwikkeld. Binnen deze methodiek staan persoonlijke
doelstellingen centraal en wordt er veel aandacht besteed aan hoe het individu binnen het
collectief kan reiken naar zijn of haar potentie. Stichting Misiconi Dance, die sinds haar
oprichting gevestigd is te Rotterdam, is een instelling die voornamelijk is gericht op het
ontwikkelen en uitvoeren van professionele voorstellingen. Zij doet dat met een gemixte groep
aan dansers in een gelijkwaardige samenwerking.

Nederlandse Dansdagen

De Nederlandse Dansdagen is een organisatie die zich inzet voor de Nederlandse dans. Met
als hoogtepunt een jaarlijks terugkerend festival dat plaatsvindt in en vanuit Maastricht. In de
eerst week van oktober wordt een scala aan dansvoorstellingen en het beste van de
Nederlandse dans getoond: van 'klassiek' tot 'urban' van 'avant garde' tot 'moderne dans'. Het
programma van de Nederlandse Dansdagen representeert hiermee de diversiteit van het
Nederlandse dansaanbod en toont belangwekkende ontwikkelingen in de Nederlandse dans:
van opvallend werk van jonge choreografen tot indrukwekkende voorstellingen van de
gevestigde dansgezelschappen.
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