
DE NIEUWSPEPER 28 NOVEMBER 2018 12DANS DE NIEUWSPEPER 28 NOVEMBER 2018 13DANS

De Spaanse Sol León en de Britse Paul
Lightfoot, zelf voorheen ook dansers,
kennen elkaar al meer dan 30 jaar en
werken sinds 1989 samen. Ze trouw-
den, kregen een dochter Saura, scheid-
den, maar de samenwerking bleef be-
staan. Sinds 2002 zijn ze de
huischoreografen van NDT, samen
maakten ze meer dan 50 choreografie-
en. Volgend jaar wordt hun 30-jarig ju-
bileum gevierd met een speciaal pro-
gramma, Sol & Paul XXX. Kwetsbaar-
heid, euforie en persoonlijke worste-
lingen staan centraal in hun werk.

Singulière Odyssée betekent – vrij ver-
taald – een uitzonderlijke, vreemde,
lange reis met moeilijkheden onder-
weg. Het stuk staat voor de kenmerken
van deze tijd: een onophoudelijke
staat van beweging, reizen en constan-
te verandering. Het ballet, een soort
herfstreis, speelt zich af in een art-
deco-wachtruimte, gebaseerd op het
Centraal Station in Bazel. Een plek
waar constant beweging is. Alleen de
klok staat stil, op 9.33 uur, het tijdstip
waarop hun dochter 19 jaar geleden
werd geboren.

Een intense eenheid
Begin november, repetitieruimte in
Den Haag. “Laat je voeten meer glijden
en beweeg je armen hoger”, zegt Sol,
gekleed in een blauw T-shirt en korte
joggingbroek, tegen een van de dan-
sers. “En wees niet bang om te
overdrijven in je bewegin-
gen”, roept Paul – in korte
wielrenbroek – in het al-
gemeen de zaal in. En-
kele seconden later
start de muziek weer,
fijn subtiel. In het
midden van de vloer
zet een koppel hun
dans in, zowat ter-
loops en soepel. Aan
de rand van de repeti-
tieruimte komen an-
dere dansers bijna on-
gemerkt overeind, be-
wegen lichtjes. De mu-
ziek bouwt op, het koppel
vloeit in en over elkaar,
krachtiger nu. De muziek zwelt
aan, luider en luider, trilt door de
ruimte. Het lijkt maar een paar secon-
den maar opeens is de hele vloer ge-

vuld met dansers die van links naar
rechts, voor en achter kriskras door de
ruimte reizen. Ogenschijnlijk een ge-
krioel dat voor je het beseft, achteloos
eindigt in een intense eenheid. Baf. De
dansers laten zich vallen, steunen op

hun handen en knieën, diep hij-
gend. Lachend. Applaus klinkt.

Ontlading.

Niemand blijft daar
Boven in het kantoor
van het choreografie-
duo. Sol zit op de bank,
Paul – nog steeds in
wielrenbroek – op het
kleed op de grond. De
thee wordt binnenge-
bracht, een glas glijdt
langzaam richting de

rand van het dienblad.
Met een vloeiende bewe-

ging grijpt Sol het glas
voor het van het blad valt.
Paul: “Ik hou van reizen met

de trein, er gaat iets nostalgisch
van uit. Toen ik een keer bij toeval in
de wachtruimte van het station in Ba-
zel terechtkwam, werd ik letterlijk

verliefd op de ruimte en daar wilde ik
iets mee doen.”

Sol: “Het stuk gaat over hoe mensen
zich bewegen in tijd en ruimte. Hoe
mensen elkaar ontmoeten en weer
weggaan. Het station is heel symbo-
lisch, het is slechts een doorgang. Nie-
mand blijft daar, behalve de stations-
wacht (danser Marne van Opstal; red.).
Hij draagt als enige een onderschei-
dend uniform terwijl de andere dan-
sers er hetzelfde uitzien. Ik wilde niet
dat het stuk herkenbaar is qua tijd of
plaats. Het kan overal zijn en op elk
moment in de geschiedenis: Grieken-
land, Turkije, Rusland, Japan...”

Paul: “En de cyclus van de herfst
speelt een belangrijke rol. We waren
in Canada zwaar onder de indruk van
de kleuren van de bladeren in de bos-
sen. Het is zo’n mooi seizoen. Herfst
staat ook voor transformatie, bomen
die hun blad verliezen, bladeren die
rondvliegen. Dat gebruiken we ook in
de voorstelling. De muziek is van com-
ponist Max Richter. Zijn associatie met
de choreografie was die van migratie
en ballingschap. De compositie Exiles
schreef hij speciaal voor dit stuk.”

Beslissingen die je niet wil maken
Sol: “Vroeger, als klein meisje, stond
de herfst voor mij gelijk aan kou. Maar
het is eigenlijk zo’n mooi, warm sei-
zoen, in meerdere opzichten. Mis-
schien komt dat wel doordat we nu
een bepaalde leeftijd hebben. Nu staat
herfst voor mij meer symbool voor de
wijsheid van de mens en tegelijkertijd
misschien ook wel voor de staat van de
planeet. Als je die wijsheid koppelt aan
hoe de wereld er nu voor staat… dan
denk ik, het is nog niet te laat, we didn’t
fuck it up completely… yet. Mensen wor-
den zich daar meer bewust van.”

Volgend jaar wordt het 30-jarig jubi-
leum gevierd met een verzameling van
vijf oudere choreografieën. Paul: “Dat
zijn stukken die voor ons een belang-
rijke betekenis hebben. Daaronder is
ook Shutters Shut uit 2003, dat we maak-
ten terwijl een dierbare van ons erg
ziek was. We kregen te maken met de
nabijheid van de dood en het onbeken-
de. We moesten beslissen over ie-
mands leven: halen we de stekker er-
uit of niet. Beslissingen die je niet wil
maken. Wat we voelden en meemaak-
ten, verwerkten we in het ballet, we

gebruikten dans om te
overleven. De mensen
wisten daar niets van,
maar blijkbaar was het zo
krachtig en raakte het ook
anderen enorm.”

Sol: “Het stuk hielp ons om de
gebeurtenis te verwerken. Voor mij
kreeg dans een diepere laag, ik nam de
zeggingskracht van kunst vanaf toen
zeer serieus. Ik werd me ervan bewust
dat de dingen waar ik mee worstelde in
mijn persoonlijke leven, de absurdi-
teit van de realiteit, een weg vonden in
ballet. Het lichaam uit trauma’s, ver-
driet en pijn, maar ook andere emoties
op zo’n krachtige manier, dat komt zo
intens binnen. Het gaat door grenzen
en culturen heen, iedereen herkent
het, het is universeel. Dat is wat dans
doet.”

De koude zaal en de harde vloer
30 jaar samenwerken, wordt dat niet
saai? Paul lacht: “Nee, werd het maar
een keer saai!” Sol: “We hebben de an-
der nodig om onszelf te kunnen zijn.”
Paul: “Er is zoveel vertrouwen en vei-
ligheid tussen ons, dat ik daardoor al-

les durf uit te proberen.
Ik zou het saai vinden als

ik het alleen moest doen.”
Sol: “Ik vraag me weleens

af of ik straks nog wel ge-
noeg energie heb om te zeggen

wat ik heb te zeggen. Dat vind ik
weleens eng. Maar het is tegelijkertijd

essentieel voor me. En de creativiteit
tussen twee mensen is zoveel meer
dan van één persoon, zoveel krachti-
ger. Die dynamiek is onze adem en on-
ze hartslag.”

In Rotterdam liggen een paar goede
herinneringen. Paul: “Ik weet nog dat
ik midden jaren 80 met mijn eerste au-
to naar Rotterdam reed, naar het HAL-
gebouw (Hotel New York; red.), dat
toen leeg stond. De geschiedenis die
daar ligt van de emigranten, fantas-
tisch. Ik heb een hang naar het verle-
den hoor, Sol is juist meer van de toe-
komst.” 

Sol: “Ik vond het altijd fantastisch
om in de Schouwburg te dansen, de
koude zaal en de harde vloer. Toen was
de stad nog volop in opbouw, je kon de
verwoesting van de oorlog nog voelen,
dat vond ik zo indrukwekkend. Elke

keer als je er komt, is de stad weer ver-
anderd.”

Paul: “De stad heeft echt terugge-
vochten en durft het aan om vooruit-
strevende ideeën gewoon door te voe-
ren. Je voelt die pioniersmentaliteit,
transformatie en diversiteit overal, a
very cool city. En ook al hou ik meer van
oude dingen, het Centraal Station is
fantastisch.”

Sol: “Dat is prachtig! En toch weer
een station ja… daar hebben we nu
eenmaal iets mee!” 

De thee is op, net als de tijd. Sol en
Paul moeten weer verder. 

“WERD HET
MAAR EEN
KEER SAAI”
NDT 1, het grote gezelschap van het Nederlands Dans

Theater, staat in december in het Nieuwe Luxor

Theater met Saisonnier . Het is een ‘triple bill’, een

voorstelling met drie stukken van verschillende

choreografen, waaronder Singulière Odyssée van het

duo Sol León en Paul Lightfoot. Maak je op voor een

intense reis en vallende bladeren. 
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TEKST: SUZANNE STAM
BEELD: RAHI REZVANI

Saisonnier, 13, 14 en 15 december,
Nieuwe Luxor Theater
Singulière Odyssée: Sol León &
Paul Lightfoot, muziek Max Richter
Vladimir: Hofesh Shechter, muziek
Hofesh Shechter
Walk the Demon: Marco Goecke,
muziek van onder meer Anthony
and the Johnsons

voel me zo bevoorrecht. Ik
reis de hele wereld over. Het
leuke aan een carrière als
danser is dat je steeds iets
nieuws start. Dat is natuurlijk
niet altijd even leuk als je
weer afscheid moet nemen
van mensen, maar ik zeg
altijd: ‘No goodbyes, ever!’

Als artiest probeer ik er-
voor te zorgen dat ik niet te
veel in mijn eigen leven
blijf hangen. Ik zorg dat ik
ook goed op de hoogte blijf
van de dingen die spelen in
de wereld. Voor inspiratie
maar ook omdat wij met
onze dans andere mensen
kunnen bereiken. Zo maken
we onder de naam Switch
met dansers van NDT 1 en
NDT 2 elk jaar een voorstel-
ling helemaal zelf, van begin
tot eind, van choreografie tot
marketing. De opbrengst
daarvan gaat naar een goed
doel.

Ik ben als jongste van zes
geboren in Seoul in Zuid-
Korea, maar heb de Ameri-
kaanse nationaliteit. Toen
mijn ouders gingen schei-
den, verhuisde ik met mijn
moeder naar Salt Lake City,
waar ik ben opgegroeid. Mijn
ouders hebben me altijd
gesteund in mijn danscarriè-
re. Mijn familie woont ver-
spreid over de hele wereld,
maar elke zomer, in juli,
komen we bij elkaar. En
dankzij technologie zoals
Skype, Facetime en social
media zijn we toch heel erg
verbonden met elkaar.

Ik hou van het fysieke van
dansen, en van het optre-
den. Het spelen van steeds
verschillende karakters en
persoonlijkheden. En hoe je
door dans andere mensen
kunt inspireren en raken.
Dansen geeft me zo’n adre-
naline rush, het is zo licha-
melijk, het is bijna niet uit te
leggen. En de golf van ap-
plaus na afloop, die tsunami
van energie… dat is wel ver-
slavend.

De 29-jarige Chuck Jones is
danser bij NDT 1 en is te
zien in Saisonnier in het
Nieuwe Luxor Theater. Hij
vindt het een opwindende
voorstelling omdat de drie
stukken heel verschillend
van elkaar zijn. “Ik dans
vooral in VLADIMIR van
Hofesh Shechter. Voor mij
gaat het stuk over mensen
die worstelen om te overle-
ven en proberen om te
gaan met gewelddadig-
heid, onzekerheid en
kwetsbaarheid. Een indrin-
gend stuk.”

Meestal dans je in meerde-
re stukken tijdens de voor-
stelling. Het komt dan wel-
eens voor dat je ze even door
elkaar haalt of dat je een
black-out hebt, maar dat
gebeurt zelden. Als profes-
sioneel danser weet je wel
hoe je daarmee om moet
gaan. We repeteren zoveel,
het stuk zit gewoon in je
lichaam.

Ik dans al zolang ik me kan
herinneren. Samen met
mijn zus trad ik altijd op in
de huiskamer. Toen ik vijf
was, ging ik naar bewegings-
klas. Ik ben een eclectisch
danser, ik heb ballroom
gedaan, maar ook meer
commerciële dans, zoals
streetdance. De film Singing
in the Rain met Gene Kelly
en Debbie Reynolds was een
van mijn eerste inspiratie-
bronnen. Rond mijn 16e
verschoof mijn aandacht
meer naar ballet en op mijn
18e werd ik toegelaten tot de
Juilliard School (conservato-
rium voor uitvoerende kun-
sten in New York; red.).

In 2011 deed ik auditie en
kreeg ik een contract bij
NDT 2. Ik verhuisde naar
Nederland en danste hier tot
en met 2014. Na een kleine
onderbreking van een jaar in
Zwitserland – er was even
geen contract – werd ik weer
aangenomen, nu bij NDT 1.
Het is hard werken, maar ik

Tsunami van energie


