Raphaël De Cock - Halewyn

Het verhaal van een middeleeuwse Superheldin in klank en beeld!
Raphaël De Cock brengt met ‘Halewyn’, een eigentijdse voorstelling gebaseerd op de
befaamde Middeleeuwse Ballade van Heer Halewijn. Tijdens zijn reizen ontdekte Raphaël
dat er talloze varianten van de ballade bestaan van Ijsland, Hongarije tot zelfs Sefardisch
Marokko, maar de oudste wortels liggen blijkbaar in onze contreien. Net daarom brengt hij
ook artiesten met verschillende achtergronden samen om vanuit de verschillende ‘talen’
die elk van de artiesten speelt / zingt / spreekt / tekent / beweegt te komen tot een
project vol hybride invalshoeken.
De toevoeging van nieuwe muziek(stijlen) en composities zorgt voor een hedendaagse
vertaling van het verhaal. Een zanger-acteur neemt de rol van Halewyn op zich, begeleid
door muzikanten. Een geluidskunstenaar schept met electro en soundscapes de juiste
sfeer. Een zandkunstenares en een danseres-actrice-circusartieste voegen heel
eigen(tijdse) visuele aspecten aan de voorstelling toe en zorgen zo voor de rode draad
met hun hedendaagse, metaforische en tijdloze taferelen.
Een heel mooi verzorgde bewerking van het Halewyn verhaal, met muziek, zang, dans en
zandtekeningen. Vooral dat laatste zorgt voor een extra magisch effect, maar het is
uiteraard het samengaan van al deze kunstvormen dat de voorstelling interessant en
fascinerend maakt.
Zang, keyboards, ukulele & effecten: Aline Goffin / Danseres, actrice: Nele Callebaut
Zandkunst: Colette Dedyn / Chromatisch accordeon: Bert Ruymbeek / Zang, viool, bratsch
& viola d’amore: Edwin Vanvinckenroye / Electronische muziek & soundscapes: Stef
Vanderhaeghe / Zang & muziekinstrumenten: Raphaël De Cock / Dramaturgie: Annemarie
Peeters / Kostuums: Lotte Boonstra.
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CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be
Toon op kaart

Prijs
€7.00

Organisatie en contact
CC Jan Tervaert
Kaaiplein 34
9220 Hamme
tel: 052 48 09 48
e-mail: info@jantervaert.be

Tickets
Bestel tickets
Toon op kaart

Activiteiten



Laika - De Passant



Rataplan - Een Jihad van liefde



Meneer Monster - De Gruffalo

03 maart 2020

10 maart 2020

11 maart 2020

Meer activiteiten

