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Voorwoord. 

Sinds de oprichting in 2006 heeft Stichting Jens Van Daele een bijzonder parcours neergezet. Sinds 
het prille begin hebben wij met indringende, eigenzinnige en hedendaagse dansproducties een 
stevige voet in de aarde gehad bij het landelijke theatercircuit maar ook internationaal onze neus laten 
zien. Naast het consequent uitbrengen van een grote landelijke productie per jaar (spreiding over alle 
landsdelen)werden nieuwe creaties gemaakt in Zuid-Afrika, Polen en IJsland. Verder speelde een 
aantal repertoire stukken in Italië, Canada, Wales, Zwitserland, België, Duitsland, Polen, Denemarken 
en China. Daarnaast haakten wij aan bij diverse locatiegerichte evenementen .Nieuwe voorstellingen 
op het Oerol Festival, bij het Museum Arnhem, Kröller-Muller, de opening van Rozet, Attenhoven (B) 
kerkvoorstellingen en concerten in de Waalse Kerk in Arnhem. Verder werden er nog diverse nieuwe 
voorstellingen gemaakt voor de nationale dansacademies en werden er aldaar ook stukken op het 
repertoire genomen. 
Het werk van Van Daele heeft gedurende de jaren een steeds intensiever multidisciplinair karakter 
gekregen. De basis bestaat uit hedendaagse dans waarbij theater en live muziek, maar ook video en 
beeldende kunst een krachtig onderdeel vormen. Sinds een aantal jaren werken wij vanuit het tijdelijke 
collectieve gegeven Jens Van Daele's Burning Bridges . Een tijdelijke productiekern van diverse 
artistieke pluimage met als initiator Van Daele die samen met hem een hedendaagse multidisciplinaire 
creatie scheppen. Van Daele nodigt hiervoor nationale en internationale artiesten uit die een 
bijzondere artistieke klasse bezitten, en autonoom willen en kunnen werken binnen het voorgestelde 
concept van Burning Bridges. 
Jens Van Daele's Burning Bridges creaties zijn krachtig, fysiek, enerverend, intrigerend, pulserend, 
maatschappelijk wroetend, menselijk en hebben een poëtische(vaak luide)inslag. Herkenning bij en 
door het publiek zijn daarin een belangrijk doel. Dit doen wij door kleinmenselijke gedachten aan te 
kaarten maar ook grote wereldlijke thema's te behandelen. Niet in het minst door geschiedkundige 
feiten naar het "NU" te trekken. Het publiek ervaart daarin een reis. Niet altijd een makkelijk traject. 
Burning Bridges staat niet voor een gezellige avond uit. Onze voorstellingen moeten een uitdaging 
vormen voor het publiek. Gevoelsmatig, intellectueel en fysiek. De harten moeten kloppen en de 
hersencellen moeten daarbij worden geactiveerd is ons devies. Wij zoeken daar de grens op van het 
haalbare in de zin van dat wij publiek altijd pogen te binden i.p.v. hen te verjagen. Wij staan onder de 
notie dat wij bestaan door de gratie van het publiek. Podiumkunst hoort dat ook te zijn . Zonder publiek 
lonkt de zolderkamer maar, de scherpe randen opzoeken is zeker een doelstelling. 

De prestaties 

Stichting Jens Van Daele realiseerde in 2015 diverse projecten op lokaal, nationaal en internationaal 
vlak. In chronologische volgorde: 

1 : De opening van de tentoonstelling "Beauty of The Beast" bij Museum Arnhem. Een 
dansvoorstelling bij en omheen het kunstwerk " Gyre " van Kaye MccGwire. 

2 : De realisatie van de avondvullende dans/theatervoorstelling" About Lucian ". Deze voorstelling 
tourde veelvuldig doorheen Nederland en België. 
In het kielzog van deze creatie werden (?) workshops gegeven door het hele land. 

3 : Deelname aan het Hoogte 80 Festival met een voorstudie in tekst en muziek van de voorstelling 
"Over Onze Vader". 

4 : Realisatie van de avondvullende dans/theatervoorstelling "Over Onze Vader" voor het Oerol 
Festival 2015. 
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5 : Tournee van de avondvullende voorstelling " Working Title Ego " doorheen Polen. Een creatie die 
tot stand kwam in het najaar van 2014 voor Ludwik Solski Academy of the Dramatic Arts in Krakow 
( PL). 

6 : Deelname aan het traject "Wijzer Werven" geïnitieerd door het ministerie van OC&W. 

Inhoudelijke verantwoording prestaties 

Januari 2015 
Beauty of The Beastl Museum Arnhem 

Als counterpoint met het werk "Gyren van Kaye MccGwire bracht Van Daele een korte voorstudie van 
zijn nieuwe creatie • About Lucian". 
Van Daele plaatste tegenover "Gyre" drie vrouwen die een zwangerschap in gedachten beleven. Witte 
duiven, als voorteken van geluk, moed, uithoudingvermogen en verbintenis met het leven. Zwart 
tegenover wit. 
Dit korte werk met als werktitel "White Birds" contrasteerde maar tevens complementeerde het 
imposante kunstwerk " Gyre " van MccGwire. 

" White Birds " speelde drie maal op de openingsavond van de tentoonstelling "Beauty of the Beast". 
Credits: 
Chorografie: Jens Van Daele 
Dans: Patricia van Deutekom, Cécile Lassonde en Yeli Beurskens 

Maart 2015 
About Lucian 

Op zes maart 2015 ging de nieuwe avondvullende productie " About Lucian " in première in het 
Stadstheater Arnhem. 
De nieuwe creatie " About Lucian" ging over de in 2011 overleden Britse schilder Lucian Freud. Het 
lijkt me dat ik deze befaamde schilder niet aan u moet voorstellen. Elke dansmaker begeeft zich 
weleens op het pad van een schilder. Zelf zat ik te twijfelen tussen Francis Bacon, maar al vaak onder 
handen genomen, Mariene Dumas, die wil ik nog doen, en Lucian Freud. Zijn eerder rauw werk sluit 
het beste aan bij mijn werk door de jaren heen. De keuze is dus op Lucian Freud gevallen. "About 
Lucian" verhaalt over zijn geschilderde gedachtegoed en nagedachtenis daaraan. Het gaat over 
rauwe niets ontziende eerlijkheid. Ongecensureerde echtheid en een verlangen naar onverbloemde 
authenticiteit in een overtreffende trap. Een confrontatie van de mens met zichzelf, zijn medemens en 
het bestaan " tout court". Het gaat over een mogelijke zelfacceptatie die het eigenlijke bestaan 
mogelijk maakt. Existentialisme in zijn puurste vorm. Dit ben ik, het is wat het is, niet meer of minder. 
Een vaak knarsetandende realiteit. Een spervuur van introspectie en durf. De mens in al zijn 
naaktheid en eerlijkheid. De opsmuk achterwege latende. De mens ontdaan van zijn gene, ontdaan 
van zijn maquillage, puur en onvervalst. Het is een wederkerend gegeven in mijn werk. De druk van 
de maatschappij, om niet te zijn wie je echtelijk bent, om toch maar vooruit te kunnen in het leven. 
"About Lucian" moest een voorstelling worden over echte mensen die zichzelf durven blootgeven. 
Vaak met gênante waarheden, fysiek en mentaal, en de moed om deze te onthullen. "About Lucian" 
ging niet over het leven van de man zelf. Zijn leven was getroebleerd en bepaald niet in harmonie met 
zijn medemens. Bepaalde karaktertrekken zullen zeker doorsijpelen in de voorstelling maar het is 
geenszins de bedoeling om een gedanste autobiografie neer te zetten. About Lucian gaat over zijn 
schilderijen en wat die mogelijk zeggen wanneer je er naar kijkt. Wat zijn de associaties en de 
geheimen die je er aan kan ontfutselen of zelf verzinnen. Meesterwerken die leiden naar een nieuw 
werk in de kunsten . Een basis en aanknopingspunt om weer eens verder te denken en via nieuwe 
inzichten te creëren . Inspiratie van kunstenaar naar kunstenaar is van alle tijden. Een kruisbestuiving 
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die onontkoombaar is en deel uitmaakt van het leven. Zaadjes die zich voortplanten en weer nieuw 
leven scheppen. Vanuit de inspiratie van Lucian's oeuvre wil ik "About Lucian" opbouwen vanuit 3 
punten. Durven je geheimen bloot te geven, het doorzettingsvermogen van Lucian's modellen om 
urenlang te poseren , wat ik een marathon in fysiek en mentaal opzicht zou noemen, en de reis door 
een leven vanaf de geboorte tot de laatste adem die het lichaam verlaat. U zult misschien vermoeden 
dat ik in de optiek van het werk van Lucian, de dansers, en laten we de musici niet vergeten, naakt het 
toneel zal opsturen. Dat zal niet het geval zijn. Het gaat voor mij over het tonen van emotionele 
naaktheid, niet over het tonen van teveel bloot vlees, dat zou een letterlijke vertaling zijn van het 
merendeel van Lucian's portretten. Dat is geenszins de bedoeling. Daarnaast is het kijken naar 
"dansende geslachtsdelen" absoluut niet iets is wat ik ambieer. Het is een afleiding die ik vaak heb 
zien langskomen maar zelden " to the poinf' waren. About Lucian ging uiteindelijk over het innerlijke 
bloot. 

" About Lucian " kende 30 speelbeurten doorheen Nederland en Belgie met 2755 bezoekers. 

Credits: 
Choreografie & beeld: Jens van Daele, Compositie & live muziek: Richard van Kruysdijk & Raphael 
Vanoli Dans: Patricia van Deutekom,Yeli Beurskens, Wojciech Grudzinski, Cécile Lassonde, Patryk 
Durski 
Lichtontwerp: Tom Verheijen, Kostuumontwerp: Mirte Engelhard, Techniek: Hugo Hendrickx & Stefan 
van der Burg, Dramaturgisch advies: Dorine Cremers, Video & fotografie: Jessica van Rueschen , 

Burning Bridges workshops, omtrent de creatie About Lucian. 

Sinds enkele jaren bieden wij bij de lopende productie workshops aan. Met deze workshops richten wij 
ons met name op jongeren op dansscholen en dansacademies. Maar ook jongeren buiten dat circuit, 
kunnen aansluiten. Denk daarbij aan de jeugd op middelbare scholen. Deze workshops zijn voor alle 
partijen zeer succesvol gebleken. Vaste danseres Patricia van Deutekom voert het voortouw in de 
organisatie en de inhoudelijke ontwikkeling daarvan. De formule is eenvoudig: deelnemers volgen 
voor de voorstelling een workshop die qua inhoud en dansidioom met de voorstelling te maken heeft, 
vervolgens bezoeken zij de voorstelling. Na afloop verzorgen wij een nagesprek met hen op toneel. 
Deze beknopte formule brengt hen rechtstreeks in contact met hedendaagse dans en specifiek het 
werk van Jens Van Daele's Burning Bridges. 
Herkenning is in deze workshops een belangrijke factor. Het hele traject gaat immers door en met de 
dansers. Zij geven de workshop, staan 's avonds op toneel en spreken na afloop met diezelfde 
deelnemers. De reacties op deze werkwijze zijn unaniem lovend. Naast dat dit zorgt voor verdieping 
bij de workshopdeelnemers, is het ook een vorm van publiekswinning. Op deze manier krijgen wij 
meer mensen, vooral jongeren, naar het theater. Wij bieden deze workshops zeer actief aan in de 
steden waar wij spelen op dansscholen, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs (indien aanwezig) en 
via het netwerk van veel schouwburgen. 
U weet als geen ander dat de vergrijzing in de theaters best groot is. Deze jongeren zijn deels ons 
toekomstig publiek. Als groep zijn wij het ons zeer bewust dat het onze verantwoordelijk is om nieuw 
publiek aan ons te binden. Mijn werk wordt wel eens bestempeld als te heftig voor jongeren , maar 
binnen de bedding van bovengenoemd traject kunnen jongeren mijn werk zeer goed aan. De 
resultaten zijn positief en in de toekomst gaan wij hier uiteraard gezwind mee door. 

De workshops rond de voorstelling "About Lucian" werden door het hele land gegeven door het gehele 
danserstableau van deze creatie. 
Aantal workshops : 34 
Deelnemers : 540 
Mei 2015 
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Onderzoek Over Onze Vader/ Hoogte 80 Festival 

I.s.m. Productiehuis Generale Oost presenteerde Stichting Jens Van Daele een lezing van de 
theatertekst ·over Onze Vader". Deze lezing werd gebracht door de Vlaamse actrice Hanne Struyf 
met live muziek op gitaar en electronica door Richard van Kruysdijk. Deze lezing was de 1 sie 
penseelstreek van de avondvullende productie Over Onze Vader. Het doel op het Hoogte 80 Festival 
was om de werking van de theatertekst door Anna van der Kruis in combinatie met de live muziek te 
onderzoeken. Deze theatrale lezing was de opmaat in het onderzoek naar de nog te maken 
avondvullende productie "Over Onze Vader" voor het Oerol Festival 2015. 
Het onderzoek speelde 3 keer op hoogte 80 met een totaal van 88 bezoekers 

Credits: 
Concept en regie: Jens Van Daele. Tekst: Anna van der Kruis. Spel: Hanne Struyf, Live muziek en 
compositie: Richard van Kruysdijk 

Juni2015 
Over Onze Vader/ Oerol Festival 
Op 10 juni 2015 ging de avondvullende theatrale dansproductie "Over Onze Vader" (OOV)in première. 
Deze locatie gerichte creatie vond plaats op een zandafgraving nabij Oosterend op Terschelling. 
"OOV' is een zeer persoonlijke voorstelling . Het is in basis het non-fictie relaas van een oude vrouw, 
een moeder (mijn moeder) een oma en vooral een geliefde. Het is het verhaal van iemand die 
terugkijkt naar een levenslange, echte maar vaak getroebleerde liefde met haar man. Mijn vader. Het 
verhaal dat in de jaren '60 startte met de liefdesbrieven van mijn vader aan mijn moeder en vice versa. 
Deze liefdesbrieven stonden bol van een schattig jaren '60, licht fl irtend taaltje waarin menig 
"poezelieveke" en "hartedieveke" de revue passeren. De hunkering om samen te willen zijn is daarin 
overduidelijk. Maar in aanvang was het een (door de ouders van beiden) verboden liefde. Het is in 
feite een Romeo en Julia uit de jaren '60. Mijn moeder, dochter van welgestelde aspergeboeren 
(Asperges de Ka/fort was in die tijd een culinair hoogstandje in Parijs) die verkering had met mijn 
vader, een arme sloeber uit het dorp, zij verkochten vanille ijs. Mijn moeder koos voor mijn vader en 
moest weg van haar thuis. Een verbanning uit liefde voor mijn vader. "OOV" verhaalt over de prille 
liefde, een turbulente liefde die stand hield tot aan de dood van mijn vader in 2004, vertelt vanuit het 
oogpunt van mijn moeder. Het was en is (de dood is niet het einde van een liefde) geen makkelijk 
parcours geweest. Er is veel te vertellen over de liefde tussen mijn ouders. Al die jaren zijn 'larger than 
life'. Teveel om snel even neer te pennen. Het is eerder een roman waard of dus een theaterstuk. 
"OOV' is bovenal een eerbetoon aan een vader die ondanks alles er voor iedereen was. Eigenzinnig 
vooral. Met vele hilarische verhalen maar ook ontzettende dieptepunten. En mijn moeder die nog wat 
geheimen moet prijsgeven. Een kroniek van een turbulente Vlaamse liefde voor het leven. Eerlijk en 
oprecht, alhoewel mijn vader het niet meer kan tegenspreken. Het enige wat hij naliet was een 
enorme schuld bij de belastingen en de liefdesbrieven aan mijn moeder. En de gedachten aan mijn 
vader, mijn held die altijd wel wat scheurtjes had, maar het geweldig heeft gedaan. De enige Onze 
Vader om nooit meer te vergeten en altijd te missen. Een kroniek van een Vlaamse liefde. in een tijd 
die onherroepelijk verdwijnt. Over een vader die er niet meer is. Een moeder die er nog wel is. En een 
kind, dat daar een voorstelling over maakt. 

Over Onze Vader kende 11 speelbeurten op het Oeral Festival met 1868 bezoekers. Momenteel 
speelt de theaterversie doorheen Nederland en België met 28 speelbeurten. 

Credits: 
Coproductie met Generale Oost 
Concept & beeld: Jens van Daele; Regie & choreografie: Jens van Daele i.s.m. de spelers 
Dans: Patricia van Deutekom, Tekst: Anna van der Kruis; Spel: Eva Schram, Compositie & live 
muziek: Richard van Kruysdijk , Decorbouw: Koos Schaart, Dramaturgisch advies: Dorine Cremers 
Techniek: Stefan van der Burg, Paulfîhierry 
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Januari t/m november 2015 

Working Title Ego 

De creatie "Working Title Ego'', gemaakt in 2014, tourde in deze periode door diverse steden in Polen. 
"Working Title Ego" was een onderzoek naar de ego's van de studenten die deelnamen aan de 
nieuwe creatie. In 1ste instantie was het een onderzoek naar de" echte " individualiteit van de 
persoon, in 2de instantie was het een zoektocht naar in hoeverre die " echte ik'"' invloed heeft op een 
uitvoerend kunstenaar. In 3de instantie was het een kijken naar in hoeverre het ego het functioneren 
in een grote groep beïnvloed. "Working Title Ego " staat ook voor het ontdekken van de " ik " en of 
daar binnen een creatieproces ruimte bestaat om eventueel te werken aan een mogelijke 
vervolmaking van de individualiteit van een jonge danser/acteur. • Working Title Ego • is uiteindelijk 
een creatie geworden van ruim 110 minuten over zelfreflectie, imperfectie, acceptatie en waarheid. 

"Working Title Ego" kende 9 speelbeurten in 2015 met totaal aan 890 bezoekers 

Credits: 
Choreografie: Jens Van Daele 
Muziek compositie : Richard van Kruysdijk en Greg Smith 
Dans: leerlingen van Ludwik Solski Academy of the Dramatic Arts 

Najaar 2015 
Wijzer werven 

Vanaf het najaar 2015 zijn wij begonnen met het traject Wijzer Werven ('l p N'IZ •. "erven n. ). 
Wijzer Werven is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wijzer 
Werven versterkt ondernemerschap bij culturele instellingen door het aanbieden van een training- en 
coachingsprogramma. 
Wij zijn hierbij aangesloten om te onderzoeken waarin onze kracht schuilt en hoe wij via nieuwe 
kanalen uit de private sector financiering kunnen behalen. Dit moet naar ons idee gericht en 
doeltreffend gebeuren. 

In het programma Wijzer Werven formuleren we de missie en visie van Jens van Daele's Buming 
Bridges. 
Met bijvoorbeeld sneak previews voor fans, ontmoetingen met de makers en onze 
randprogrammering, willen we ons publieksbereik en onze kennis over hen in de toekomst vergoten 
en intensiveren. 
In op maat gemaakte workshopsessies werken we de komende tijd met coaches van het Wijzer 
Werven-traject aan de volgende vraagstukken: 

• Hoe maken we van onze succesvolle dansworkshops een product dat financieel meer 
oplevert, ook buiten tourperiodes? Hoe bouwen we toe naar een module, een School Van 
Daele? 

• Hoe professionaliseren we ons relatiemanagement en komen we van 'trouwe bezoekers' tot 
'tientjesleden'? 

• Hoe en met wie treden we structureel naar buiten als 'het gezicht' van ons gezelschap en bij 
welke netwerkevenementen sluiten we aan?' 

Wij zetten er op in om dit programma afgerond en in werking te hebben bij de start van het nieuwe 
kunstenplan in 2017 
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De coproductie "Over Onze Vader" (OOV) speelde in zomer 2015 op Oerol. 
De theatertour van "Over Onze Vader" speelt op dit moment in de Nederlandse theaters. Om deze 
zaalvoorstelling te kunnen maken hebben wij de Oerolversie tekstueel grondig herwerkt, een extra 
danser aangetrokken en samen met componist, dansers, actrice en natuurlijk Jens, vier weken 
intensief gerepeteerd. 

De Oerolversie van OOV werd gefinancierd uit de recetteopbrengsten van Oerol, door de bijdrage van 
PAC, Fonds Podiumkunsten, het LIRAfonds en coproductiepartner Generale Oost die bij heeft 
gedragen in mankracht en middelen en voor deze voorstell ing een aanvraag heeft gedaan bij 
Productiefonds Oost van €40.000,-. 

Toen wij besloten van Over Onze Vader een herwerking te maken voor de zaaltournee hebben de 
bovengenoemde fondsen aangegeven dat zij daarin mee wilden en we de subsidies pas na afloop van 
de theatertournee af hoefden te rekenen. 
Om de theatertournee te kunnen financieren hebben we extra fondsen geworven bij Fonds 21 en 
VSBfonds. Tevens staan er inkomsten van uitkoopsommen en recettes op de begroting. 
In de jaarrekening is een deel van de inkomsten van fondsen aangevraagd en gehonoreerd in 2015 
dan ook niet zijn opgenomen in de jaarrekening van 2015, het resultaat van deze productie zal in 
jaarrekening 2016 zijn weerslag hebben. 

In 2015 had Stichting Jens van Daele een omzet van €300.671 ,- en een eigen vermogen van 
€19.388,- . Het resultaat van 2015 is €913,-. 
In 2015 heeft Stichting Jens van Daele een eigen inkomsten quote gehaald van 39%. 

Nawoord. 

Het bovenstaande geeft aan dat Stichting Jens Van Daele op diverse vlakken lokaal, nationaal en 
internationaal actief is. Uiteraard hangt dit deels af van de kansen die zich aanbieden maar zelf gaan 
wij ook gericht op zoek naar initiatieven waar we bij kunnen aansluiten of we proberen die te initiëren. 
U weet als geen ander dat het verwerven van de nodige fondsen om dit mogelijk te maken een 
intensieve en tijdrovende taak is. Tijd die wij consequent en met resultaat succesvol hebben benut in 
2015. 
Als laatste willen wij u in alle bescheidenheid meegeven dat wij als relatief klein ad-hoc gezelschap, 
substantiële tournees neerzetten met een gedegen landelijke spreiding. Er is momenteel geen enkel 
hedendaags dansgezelschap in Nederland die dit soort resultaten kan voorleggen. Dit is geen 
grootspraak maar gewoon een feit. 
Naast allerlei kleinere initiatieven zullen wij gezwind en in groeiende mate met dit elan doorgaan. 
"Made in Arnhem ". Meer moet dat niet zijn. 

Jens Van Daele I team Stichting Jens van Daele 
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