
 16 mei 2022, 19:00 (CEST)

India Dans Festival opening door Burgemeester
Jan van Zanen en Ambassadeur H.E. Mrs.
Reenat Sandhu in Korzo (Den Haag)
Korzo verwelkomt het publiek in Den Haag én online met het India Dans Festival dat van 19

t/m 29 mei 2022 plaatsvindt. Binnen Europa is India Dans Festival één van de belangrijkste

festivals voor Indiase dans, dat zowel werk van makers uit India als Nederland toont. Iconische

namen uit de Indiase danstraditie sieren het programma naast de nieuwe generatie jonge

makers uit binnen- en buitenland.

Naast een rijkgevuld programma van voorstellingen is er ook volop ruimte voor ontmoeting

rondom talks in het theater, online en diverse on- en offline workshops.

Burgemeester Jan van Zanen en de nieuwe Ambassadeur van India in Nederland H.E. Mrs.

Reenat Sandhu openen het India Dans Festival op donderdag 19 mei om 19:30 tijdens Utsav,

het feestelijke openingsritueel van het festival. Na het aansteken van de rituele olielamp zullen

de Burgemeester en Ambassadeur een korte toespraak houden, gevolgd door een kort optreden

van artist-in-residence Bhavana Reddy en het jonge talent Tarini Tripathi.

Aansluitend op deze feestelijke opening, is het om 20:30 tijd voor de openingsvoorstelling van

de Aakash Odedra Dance Company uit het Verenigd Koningrijk.

Kijk op indiadansfestival.nl voor meer informatie.

India Dans Festival – programma

 

PROGRAMMA INDIA DANS FESTIVAL

 

Live programma in Den Haag (Korzo m.u.v. Nandi Taalavadya)

 

19 mei, 19:30, Utsav (opening van het festival incl. korte optredens Bhavana Reddy en Tarini

Tripathi)

⏲
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19 mei, 20:30, Aakash Odedra Company

20 mei, 20:15, Nandi Taalavadya (concert) en Pancha Butham locatie: De Nieuwe Regentes

20 mei, 20:30, Surupa Sen  (NL première)

21 mei, 19:00, Kirti Ramgopal  (NL première)

21 mei, 20:30, Shailesh Bahoran (KISHAN)

22 mei, 16:00, Kirti Ramgopal 

24 mei, 20:30, Bhavana Reddy artist-in-residence (wereldpremière)

25 mei, 19:30, Kalpana Raghuraman (NL première)

25 mei, 20:30, Bhavana Reddy

26 mei, 20:30, Kalpana Raghuraman (NL première)

27 mei , 20:30, Poernima Gobardhan (Kāli Mātā (première) + My Pitrṣ)

28 mei, 19:30, Colours of India

29 mei, 16:00, Colours of India 

 

Online voorstellingen programma (19 t/m 29 mei)

 

19 mei, 15:00, Meet the Icons: Protima Gauri

20 mei, 15:00, New Horizons: Double Bill I (Bertwin Ravi D’souza en Pavitra Bhat)+

                           360 Elemental video voorafgaand en na afloop van dit programma

21 mei, 15:00, Elemental Conversations (talk)

21 mei, 15:00, Meet the Icons: Chandralekha

22 mei, 15:00, New Horizons: Double Bill II (Diya Naidu en Hari & Chethana) +

                           360 Elemental video voorafgaand en na afloop van dit programma

24 mei, 15:00, Meet the Icons: Mallika Sarabhai

25 mei, 15:00, New Horizons: Shailesh Bahoran (KISHAN) +

                           360 Elemental video voorafgaand en na afloop van dit programma

26 mei, 15:00, Meet the Icons: Malavika Sarukkai

27 mei, 15:00, New Horizons: Poernima Gobardhan (My Pitrṣ en Elly & Me) +

                           360 Elemental video voorafgaand en na afloop van dit programma

28 mei, 15:00, Bhavana Reddy (artist-in-residence)

                           360 Elemental video voorafgaand en na afloop van dit programma

28 mei, 15:00, Horizontal Conversations (talk)

 

 



OVER KORZO

Korzo is een toonaangevend podium én creatief producent. We werken met makers en partners die zich
begeven op het snijvlak van dans en beweging, grenzen opzoeken en er overheen kijken. Zij vinden een plek in
en rond onze avontuurlijke programmering, het India Dans Festival en CaDance Festival. Korzo presenteert een
afspiegeling van de actuele top op het gebied van dans, muziek en fysiek theater en circus.

Korzo is a unique arts center in the heart of The Hague that interweaves the presentation and production of
performing arts. In our theater we present dance, music, movement and circus theatre. In addition, we work with
makers who find themselves on the interface between dance and movement and create surprising performances
together with them.

Korzo
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