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TV TIPS
EénVandaag

Memories

De val van Balkenende IV, de verkiezingscampagne, de formatie en
het nieuwe kabinet: 2010 was politiek bewogen. Politiek jaaroverzicht in extra lange uitzending.

Reportagereeks over vervlogen,
voortdurende en oneindige liefdes. In 1985 beleeft Astrid een turbulente en nare tijd als au pair in
het Franse Nice, bij een Franse
vrouw en haar dochtertje. De
broer van haar gastvrouw geeft deze periode een hele andere betekenis. Verder ook nog de liefde tussen de naïeve spraakwaterval Elke
en de ervaren, bedeesde Yossi in
de kibboets in Israël, en het verhaal van Agmie, die na haar verloving met Wim plotseling verdween. Na dertig jaar vertelt ze
hem over haar dubbelleven.

Nederland 1, 18.15 uur

Het gaat slecht, verder gaat het
goed
Filmportret van de 66-jarige advocaat, schrijver en dichter Chris Veraart. De veelzijdige Veraart, een
van de bekendste zedenadvocaten
van Nederland, weet sinds 1980
dat hij multiple sclerose heeft.
Hierdoor is zijn leven radicaal veranderd. De beperkingen die de
ziekte hem oplegt, dwingen hem
ingrijpende keuzes te maken.

Nederland 1, 21.15 uur

Podium

Tegenlicht neemt intrek in nieuwbouw van Blauwestad in Oost-Groningen. Twintig jaar nadat in
Scheemda een wethouder en een
architect een groots idee kregen,
zijn er veel minder westerlingen
gekomen dan gehoopt. Het project
heet ‘mislukt’, maar Oost-Groningen geeft de moed niet op. Gaat
Blauwestad wél ten goede komen
aan de omliggende regio?

Met aandacht voor Cinedans, hét
dansfilmfestival van Nederland.
Elk jaar toont dit festival korte en
lange dansfilms en -documentaires. Tijdens de Cinedans-editie
van dit jaar gaat Co(te)lette in première, een veelgeprezen choreografie van Ann van den Broek, die is
verfilmd door Hollywood-regisseur Mike Figgis. Verder in de uitzending aandacht voor het dansfilmproject Point Taken van choreografen en filmmakers. Dat resulteerde in vier films.

Nederland 2, 20.55 uur

Nederland 2, 23.55 uur

Nederland 2, 19.25 uur

De nieuwe Noorderlingen
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Veelgeprezen choreografie
NTR Podium: Cinedans Cinedans is hét dansfilmfestival van Nederland.
Elk jaar toont dit festival vele korte en lange dansfilms, -documentaires,
-installaties en cross-overs van dans, nieuwe media en beeldende kunst.
Tijdens Cinedans gaat de dansfilm The Co(te)lette Film in première. Deze
veelgeprezen choreografie van Ann Van den Broek is verfilmd door Hollywood-regisseur Mike Figgis. NTR Podium interviewt beide makers. Ook komt
Cinedans Festival-directeur Janine Dijkmeijer aan het woord. Verder in deze
uitzending aandacht voor het dansfilmproject Point Taken. Choreografen en
filmmakers krijgen de kans om hun krachten te bundelen. Dit heeft vier
prachtige korte dansfilms opgeleverd. Naast fragmenten, biedt NTR Podium
ook een kijkje achter de schermen tijdens het draaien van deze films.
Nederland 2, NTR, 23.55 uur
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http://www.dansserver.nl/Content-dansmakers/Cinedans-2010
Voor de achtste keer vindt Nederlands enige dansfilmfestival van 9 tot en
met 12 december 2010 plaats in De Balie, Melkweg, Theater Bellevue, NIMk
en de Stadsschouwburg Amsterdam. Cinedans laat grenzen tussen dans en
film vervagen. Onder het motto ‘Moving Media’ toont Cinedans ruim tachtig
korte en lange dansfilms, dansdocumentaires, installaties en cross-overs van
dans, nieuwe media en beeldende kunst.
Gezelschap: Cinedans 2010
Naam voorstelling: Diverse dansfilms
Startdatum / tijd: donderdag 09 december 2010 12:00:00 am
Einddatum / tijd: zondag 12 december 2010 12:00:00 am
Locatie: Diverse locaties
Organisatie: Cinedans
Website: www.cinedans.nl

http://nimk.nl/eng/archive/cinedans-2010
PRESENTATION
PRESENTATION

CINEDANS 201011, 12 DECEMBER 2010

11, 12 DECEMBER 2010

Series Patchmaker No. 1 `Marloeke, 1971’
Marloeke van der Vlugt

NL | 2009 | 30´ | Moving Media

11 dec 15.00-18.00 19.00-22.00
12 dec 11.00-14.00 15.00-18.00

In relation to the Cinedans Festival NIMk is presenting the interactive installation Series
Patchmaker No. 1 `Marloeke, 1971’ by Marloeke van der Vlugt. In this installation the

human body is at the centre as interface. Through sensors on the body of the performer
the visitors obtain access to the events from her past and potential futures. Touching the
performer will evoke (video) images, sounds and physical (re)actions.
Registration on www.cinedans.nl

Cinedans Festival 2010
Moving Media - Dance, Film, Media
EIGHTH EDITION
Cinedans presents a combination of film, dance and media whereby movement and dance
are in the limelight. Forty international short and long dance films will be screened, as well
as documentaries, retrospectives, installations and interactive projects. The emphasis is
on choreographies which were specifically created for the camera and on special film
adaptations of existing performances. An extensive offer of readings, debates, workshops
and discussions completes the programme. Cinedans also hosts the twelfth edition of the
international dance film festival Dancescreen with its renowned competition for dance films
and videos.
De Balie, NIMk, Melkweg, Theater Bellevue en Stadsschouwburg Amsterdam
9 - 12 December 2010

http://www.imz.at/index.php?id=446&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21&t
x_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=00cdde90bd

At dancescreen 2010, the twelfth edition of the international dance
film and video competition and festival founded by the IMZ –
International Music + Media Centre, the competition, film-programme
and discussions will be held in co-operation with the Cinedans Festival,
the only Dutch dance film festival.
Over forty international short and long dance films, documentaries,
retrospectives, installations and interactive projects will be shown. The
emphasis is on choreographies created specifically for the camera and on

special film adaptations of existing performances. We are happy to
announce that more than 250 interesting and inspiring films have
been entered into the 4 categories of the competition: - A) Live
performance relay - B) Camera re- work - C) Screen choreography D) Documentary The film-programme of “dancescreen 2010 at
Cinedans” will be online by end of October. The video library, containing
all film-entries, will be available for every festival-guest holding a festival
pass.
The “dancescreen 2010 at Cinedans” Award Gala evening will close
the festival in a festive way on Sunday 12 December. The winners will be
made known of the ‘Dioraphte Cinedans jury award’ worth € 7,500 and
the ’Dioraphte Student Encouragement Award’ worth € 2,000. All films
included in the festival-programme stand a chance of winning these
awards, made available by Stichting Dioraphte. A professional jury of
dance and film experts with among others Isabelle Mestre (Arte), Arild
Erikstad (NRK, Norwegian Broadcasting Corporation) and Cis Bierinckx
(Director of the Beursschouwburg) will award the prizes to this year’s
best films. Next to the film-programme a variety on installations
including new works made by Helene Lesterlin and Frieder Weiss will be
shown. Cinedans Festival 2010 and dancescreen at Cinedans 2010 were
made possible by (among others): SNS Reaalfonds, VSB fonds,
Filmfonds, Stichting Dioraphte, Maison Descartes, Oostenrijkse
Ambassade, Franse Ambassade, Carina Ari Foundations, NTR en het
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Find the latest info on www.dancescreen.com and www.Cinedans.nl Hoping
to see you soon at "dancescreen at Cinedans 2010" in Amsterdam.
http://www.nederlandsmedianetwerk.nl/profiles/blogs/cinedans-festival2010-moving
Het Cinedans Festival laat van 9 tot en met 12 december grenzen tussen
dans en film vervagen. Voor de achtste keer vindt Nederlands enige
dansfilmfestival plaats in de theaters rondom het Leidseplein in Amsterdam
(De Balie, Melkweg, Theater Bellevue, NIMk en Stadsschouwburg).
Onder het motto Moving Media toont Cinedans korte en lange dansfilms,
dansdocumentaires, installaties en cross-overs van dans, nieuwe media en
beeldende kunst. Lezingen, debatten en workshops maken het programma

compleet. Cinedans is tevens de host van de twaalfde editie van het
internationale dansfilm festival Dancescreen met de gerenommeerde
competitie voor dansfilms en -video’s.
Cinedans presenteert een combinatie van film, dans en media met
beweging en dans als middelpunt. Te zien zijn ruim veertig internationale
korte en lange dansfilms, documentaires, retrospectieven, installaties en
interactieve projecten. De nadruk ligt op choreografieën speciaal gemaakt
voor de camera en bijzondere filmadapties van bestaande voorstellingen.
Cinedans presenteert op 12 december de première van Co(te)lette, Mike
Figgis’ filmregistratie van de dansvoorstelling Co(te)lette van de Belgische
choreografe Ann van den Broek. In Co(te)lette dansen drie vrouwen in een
intieme atmosfeer, geprangd tussen verlangen en bevrediging, zonder
confrontatie, rivaliteit, verhaal, oplossing of einde. De dansvoorstelling won
in het seizoen 2007/2008 de Zwaan - de meest prestigieuze dansprijs van
Nederland - voor indrukwekkendste dansproductie.
De fascinerende film DESTINO: A Contemporary Dance Story brengt een
lofzang op de mogelijkheid van dans om verschillende generaties en
culturen samen te brengen en levens te veranderen. Gefilmd op locatie in
Londen en Addis Abeba schetst DESTINO de aanloop naar optredens in
beide steden - door de Britse pers geprezen als misschien wel meest
ambitieuze community dansproject ooit. De filmversie van DESTINO toont
een mix van alle gebeurtenissen tijdens de voorbereidingen, repetities en
de uiteindelijke voorstellingen.
Eén van de installaties is de Series Patchmaker No.1. Marloeke, 1971. In
deze interactieve installatie van Marloeke van der Vlugt staat het
menselijk lichaam als interface centraal. Middels sensoren op het lichaam
van de performer krijgen bezoekers toegang tot gebeurtenissen uit haar
verleden en mogelijke toekomsten. Door de performer aan te raken worden
(video-) beelden, geluiden en fysieke (re-)acties opgeroepen.
De installatie Tango de Soledad van Billy Cowie is korte, tedere,
melancholische danssolo, gedanst door Amy Hollingsworth. Bezoekers
krijgen de indruk zich in dezelfde ruimte als de danseres te bevinden.

Cinedans toont niet alleen bijzondere dansfilms, maar is tevens een
ontmoetingsplek voor choreografen, regisseurs en film- en dansliefhebbers
uit de hele wereld. Het festival wil ruimte bieden voor de uitwisseling van
ideeën. Een uitgebreid randprogramma met lezingen, debatten, workshops,
inleidingen en nagesprekken maakt het programma daarom compleet.
Cinedans host tevens de twaalfde editie van Dancescreen, het
internationale dansfilm festival. De gerenommeerde competitie voor
dansfilms en -video’s van Dancescreen zal het Cinedans Festival op zondag
12 december feestelijk afsluiten. Tijdens de Dancescreen @ Cinedans Award
Gala-avond worden de winnaars bekendgemaakt van de ‘Dioraphte
Cinedans jury award’ ter waarde van € 7.500,- en de ‘Dioraphte Student
Encouragement Award’ ter waarde van € 2.000,-. Alle vertoonde films
maken kans om deze prijzen - beschikbaar gesteld door de Stichting
Dioraphte - te winnen. Een professionele jury van dans- en filmkenners met
o.a. Isabelle Mestre (Arte) en Cis Bierinckx (directeur van de
Beursschouwburg) loven de prijzen aan de beste films van dit jaar uit.
Tijdens Cinedans gaan de winnende films in première van Point Taken, een
crossdisciplinair dansfilmproject van het Mediafonds en het Fonds
Podiumkunsten in samenwerking met de NTR en Cinedans. In het kader van
dit project hebben in Nederland wonende en werkende choreografen en
filmmakers gezamenlijk plannen geschreven. Hieruit zijn vier teams
geselecteerd die hun plan gaan uitvoeren. Uit 49 aanvragen gaf een
adviescommissie van het Mediafonds, het Fonds Podiumkunsten en de NTR
de voorkeur aan de volgende projecten:
Hyperscape regie: Wilko Bello; choreografie: Marco Gerris
SkipSlapSlideSlow regie: Quirine Racké en Helena Muskens; choreografie:
Nicole Beutler
Tussen regie: Joris Hoebe; choreografie: Boukje Schweigman
Trip down Memory Lane regie: Paul en Menno de Nooijer; choreografie:
Joost Vrouenraets

http://ca.holland.com/e/77216/The-International-Film--Dance--and-MediaFestival-.php

Cinedans International Film, Dance and Media Festival is a unique festival – both
in The Netherlands as well as abroad. Dance films are the central focus during
this festival. Cinedans describes a “dance film” as a true synthesis between two
different media – dance and cinematography. At Cinedans the emphasis will lie on
choreographies which were created specifically for filming and on special film
adaptations of existing dance performances. Furthermore, a selection of special
documentaries and retrospectives will be shown. During this festival
approximately forty to fifty (short) films from all over the world will be screened.
In addition to the film programme, there will be readings, debates and workshops
to attend.
Visit Cinedans in Amsterdam from December 9 to December 12, 2010. For more
information, please visit the website.
View Source: http://www.cinedans.nl/index.php?s=home
http://www.dokweb.net/en/documentary-network/producerscalendar/cinedans-amsterdam-international-dance-film-festival2870/?cmonth=7&cyear=2010&cevent=48
Cinedans International Film, Dance and Media Festival is a unique festival taking place
between December 9 - 13, 2010.
NEW!!!! THIS YEARS festival has moved from July to December!!! Cinedans festival will be
happening from 9 to 13th of December 2010 in Amsterdam. Entrycall for new films will go out
around February first 2010. In the meantime you are free to send your works to Cinedans.
This will not be the official entry of your film to the festival 2010, but for us to view for other
activities we do during the year. Next to films we also welcome installation art and live
performances containing dance, media, video. Address: Cinedans Keizersgracht 174, kamer
2010 1016 DW Amsterdam The Netherlands Info: janine@cinedans.nl or
annelyke@cinedans.nl
Contact:
Cinedans Amsterdam - International Dance Film Festival
Stichting Cinedans
Keizersgracht 174, kamer 201, second floor
1016 DW Amsterdam
Phone:
+31 (0)6 421 33 812
Fax:
+31 (0)6 421 33 812
WWW:

www.cinedans.nl

Email:

info@cinedans.nl
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8ste Cinedans Festival

Het Cinedans Festival laat van 9 tot en met 12 december 2010
grenzen tussen dans en film vervagen. Voor de achtste keer
vindt Nederlands enige dansfilmfestival plaats in de theaters
rondom het Leidseplein in Amsterdam (de Balie, Melkweg,
Theater Bellevue, NIMk en Stadsschouwburg Amsterdam).
Onder het motto ‘Moving Media' toont Cinedans ruim tachtig
korte en lange dansfilms, documentaires, installaties en crossovers van dans, nieuwe media en beeldende kunst. Een
randprogramma met debatten en nagesprekken maakt het
programma compleet. Cinedans is tevens de host van de
twaalfde editie van het internationale dansfilmfestival
dancescreen met gerenommeerde competitie voor dansfilms en
-video's.

9 t/m 12 december 2010; de Balie, NIMk, Melkweg, Theater
Bellevue en Stadsschouwburg Amsterdam
Wereldwijd bewonderde choreografen
Exclusieve shortprogramma's tonen dansers die vliegen,
zweven, schommelen, hoelahoepen of één worden met vissen.
Documentaires bieden inzicht in de werkwijze van wereldwijd
bewonderde choreografen als Pina Bausch, Alain Platel, Sidi
Larbi Cherkaoui, Maguy Marin en Wayne McGregor. Andere
films nemen bezoekers mee naar New York (NY Export: Opus
Jazz), Rio de Janeiro (Only When I Dance), Londen en Addis
Abeba (DESTINO: A Contemporary Dance Story).
Helene Lesterlin & Frieder Weiss
Actuele installaties en performances van onder meer Clara van
Gool, Billy Cowie en Marloeke van der Vlugt zijn te zien in NIMk
en de Balie. Op vrijdag- en zaterdagavond presenteert
Cinedans in de Melkweg de wereldpremière van Darkling, een
spectaculaire real-time duet tussen lichaam en technologie van
Helene Lesterlin, Frieder Weiss en componist Stephan Moore.
In Darkling gaan dans- en softwaretechnologie een relatie aan
met elkaar. Lichtprojecties reageren op de bewegingen van een
danser waardoor grafische beelden ontstaan.
Closing Night at SSBA
Op 12 december sluit het festival feestelijk af in de Rabozaal
van de Stadsschouwburg Amsterdam met de Nederlandse
première van The Co(te)lette Film, Mike Figgis' filmversie van
de dansvoorstelling Co(te)lette van Ann Van den Broek WArd/waRD. De voorstelling won in het seizoen 2007/2008 de
Zwaan - de meest prestigieuze dansprijs van Nederland - voor
indrukwekkendste dansproductie.
Point Taken
Na The Co(te)lette Film gaan vier korte Nederlandse dansfilms
in première die in het kader van Point Taken zijn ontwikkeld:
Hyperscape (Wilko Bello & Marco Gerris), Memory Lane (Paul
en Menno de Nooijer & Joost Vrouenraets), Diamond Dancers
(Quirine Racké en Helena Muskens & Nicole Beutler) en Val
(Joris Hoebe & Boukje Schweigman). Point Taken is een een
crossdisciplinair dansfilmproject van het Mediafonds en het
Fonds Podiumkunsten in samenwerking met de NTR en
Cinedans, geproduceerd door film productiemaatschappij
KeyFilm. De filmmakers en choreografen hebben de films vanaf
het eerste moment in gezamenlijkheid ontwikkeld en
gerealiseerd. Het resultaat is onder meer een unieke flashmob
van een grote groep line dancers op de Dam en martial-arts
dans (van Marco Gerris) in een gevangenisfilm.
Dancescreen 2010 at Cinedans

Het festival sluit tijdens de Closing Night af met het
bekendmaken van de winnaars van de gerenommeerde
competitie voor dansfilms en -video's van dancescreen. Een
jury van dans- en filmkenners met o.a. Isabelle Mestre (Arte),
Luuk van Eijk (oprichter en directeur Julidans) Cis Bierinckx
(directeur van de Beursschouwburg) maakt de winnaars
bekend van de ‘Dioraphte Cinedans Juryprijs' ter waarde van
€7.500, de ‘Dioraphte Aanmoedigingsprijs' ter waarde van
€2.000 en de Cinedans Publieksprijs.
Panels
Cinedans toont niet alleen bijzondere dansfilms, maar is tevens
een ontmoetingsplek voor choreografen, regisseurs en film- en
dansliefhebbers uit de hele wereld. Het festival biedt voor de
uitwisseling van ideeën. Een randprogramma met debatten,
lezingen en nagesprekken maakt het programma compleet.
Zie voor meer informatie en het complete programma
www.cinedans.nl
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