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I Arno, De Keersmaeker, De Corte en Vinks,

Op 8 juli gaat Dieu & 1es esprifs yiyanfs, de
nieuwe voorstelling van theatermonument
Jan Decorte, in première op het gerenom-
meerde festival van Avignon. Tijdens de voor-
stelling, waarvoor rockster Arno de muziek
maakte, zullen niet alleen Decorte en Sigrid
Vinks op de scène staan, ook choreografedan-
seres Anne Teresa De Keersmaeker doet mee.
Decorte en De Keersmaeker gelden sinds
1983, toen op het Kaaitheate.rfestivai van hen
respectievelijk Kng Lear en Rosas dansf Àos-

klaar om Avignon te veroveren.

as in première gingen, als de boegbeelden
van de diepgaande vernieuwing die zich in
de jaren tachtig in het Vlaamse theater- en
danslandschap inzette. Beide compagnons de
route van het eerste uur zijn elkaar sindsdien
blijven volgen, zij het niet altijd van dichtbij.
Nooit eerder stonden ze samen op het podi
um, wat nu dus in Avignon wel het geval zal
zijn.Ze omschrijven de keuze om in Dieu &
les esprits vivants samen te werken als 'af-
fectief van aard. Decorte: "Het heeft te ma-
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ken met de zorg voor elkaar, met erkenning.
Ik draag scherpe indrukken mee vanAnne Te-

resa's voorstellingen, momenten van her-
kenning." Bij Anne Teresa De Keersmaeker
luidt het: "lk zieJan en Sigrid graag.Je kunt
mijn medewerking beschouwen als 'just a

small gift' aan hen. Ik wil hen een beetje hart
en lichaam geven. De heldere verscheurdheid
van Jans tekst raakt mij . Ik dans graag en wil
graag samen met hen op het podium
staan."íNB)
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de film worden slachtoffers, voet-
ballers en officials aan het woord
gelaten in het stadion zelf. Lode De
smet regisseerde de film samen
met Paul Pauwels, de programma-
manager van Canvas, en Fiona
Stourton van de BBC. De documen-
teirp wprd ocdr:eid rnef mederver-

befaamde Topkapipaieis in Istan-
buI. Een houten rek met parelmoe-
ren sterren, handtekeningen op pa-
pier en hout van sultans en twee
sierkleden behoren tot de gestolen
kunstvoorwerpen. De inbraak werd
maandag al ontdekt toen het be-
wakinosnersoneel een strrkrresl:oen

55.000 kaartjes
Londense Live 8

vliegen de deur uit
Vijfenvij ftigduizend bijkomende
kaartjes voor de Londense editie
van Live 8 ziin woensdaE in minder
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