16 - 21 July 2019
Netherlands’ Contact Improvisation Festival 2019
From July 16 to 21st the first ever Contact Improvisation Festival of the Netherlands is taking place.
Close to Haarlem, in the beautiful surroundings of Overveen, you can expect a six day program with
in-depth classes, workshops, one-on-one sessions and jams by teachers from different countries.
The festival is open to dancers from different backgrounds and levels.
Contact Improvisation
Contact improvisation is a dance technique that was introduced in the early seventies by Steve
Paxton. Its main issue is the physicality of two or more dancers that move together in contact. It can
be a fast and acrobatic dance, or a gentle quiet and attentive dance. Some fundamental principles in
Contact Improvisation are sharing weight, balance, off-balance, floorwork, rolling point of contact,
flying, lifting and improvisation during a dance. The techniques provide dancers the ability to
investigate their own movement and ways of interacting.
The festival
The Netherlands Contact Improvisations Festival is open voor all levels. Next to introduction
courses, workshops, one-on-one sessions and jams there are several intensives, that are taught by
internationally renowned teachers. Next to a large in door space, there will be different opportunities
to dance in the natural environment of Overveen; the dunes and the water.
Teachers: Sebas van Wetten, Maaike van de Westeringh, Kees Lemmens, Loby Lam, Enrique van
Doezelaar, Ralf Westerhof, Thalia Laric, Thomas Kortvelvessy, Tom Goldhand, Robin Berkelmans,
Diederik Burke, Kristien Sonnevijlle, Natanja den Boeft, Jo-An Westerveld. Intensives by: Laura
Doehler (DE/GB), Elske Seidel (DE), Otto Akkanen (FIN/BE).

Netherlands Contact Improvisation Festival 2019
dates: 16 - 21 July 2019
costs: 385 euro (including dinners and stay)
location: Tetterode Sportcomplex, Tetterodeweg 15, 2051 EG Overveen
info/program: www.contactfestivalnl.nl

16 t/m 21 juli 2019
Nederlands eerste Contact Improvisatie Festival komt eraan!
Van 16 t/m 21 juli 2019 vindt het eerste Contact Improvisatie Festival van Nederland plaats. In
Overveen duik je in een zesdaags programma vol verdiepende lessen, workshops, één-op-één
sessies en jams onder begeleiding van docenten uit binnen- en buitenland. Het festival verwelkomt
dansers van verschillende achtergronden en niveaus en is open voor iedereen, ongeacht ervaring.
Contact Improvisatie
Contact Improvisatie werd in het begin van de Jaren 70 geïntroduceerd door Steve Paxton (VS). Het
is een speelse vorm van dans waarin het contact met een andere danser het startpunt en de
inspiratiebron vormt voor beweging. Contact Improvisatie kan zowel snel en acrobatisch als zacht en
verstild zijn. De basisprincipes bestaan o.a. uit communicatie vanuit contact, het delen van gewicht,
een spel van balans, improvisatie, vloerwerk, lifts en partnering. De technieken bieden dansers de
mogelijkheid om zichzelf, hun lichaamstaal en manieren van interactie te onderzoeken.
Het festival
Het festival is open voor alle niveaus. Naast introductielessen, workshops, één-op-één sessies en
jams zijn er verdiepende intensives, die worden gegeven door internationaal gerenommeerde
docenten. Naast een grote binnenruimte wordt er gedanst in de natuurrijke omgeving van Overveen;
de duinen, het water en het groen.
Docenten: Sebas van Wetten, Maaike van de Westeringh, Kees Lemmens, Loby Lam, Enrique van
Doezelaar, Ralf Westerhof, Thalia Laric, Thomas Kortvelvessy, Tom Goldhand, Robin Berkelmans,
Diederik Burke, Kristien Sonnevijlle, Natanja den Boeft, Jo-An Westerveld. Intensives door: Laura
Doehler (DE/GB), Elske Seidel (DE), Otto Akkanen (FIN/BE).

Nederlands Contact Improvisatie Festival 2019
Data: 16 t/m 21 juli 2019
Deelname: 385 euro (inclusief maaltijden en verblijf)
Locatie: Tetterode Sportcomplex, Tetterodeweg 15, 2051 EG Overveen
Info/programma: www.contactfestivalnl.nl

