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KORTRIJK

KORTRIJK Henri Abeel, Antonie Adins, Florence Ameye, Jérôme Beyls, Renée Christiaens, Cériel Claerhut, Ellie De Bra-

bandere, Floris De Brabandere, Jana De Brabandere, André De Coster, Mattice Deleu, Vic Dendievel, Marith Desloover,

Elodie Desmet, Lowie Missiaen, Leny Ngindu, Esmee Sabbe, Elodie Saelens en Kasper Vandemeulebroucke zijn de eer-

stecommunicanten van VBS ‘t Hoge die we zien op de foto. Zij vierden zaterdag hun eerste communie samen met de

leerlingen van VBS Sint-Theresia in de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk. (EDB-foto EDB)

Leerlingen VBS ‘t Hoge vieren eerste communie
KORTRIJK De leerlingen van VBS Sint-Theresia vierden zaterdag samen met de

kinderen van VBS ’t Hoge hun eerste communie in de Sint-Elisabethkerk in

Kortrijk. De communicanten waren Amaru Ameye, Hanna Buyck, Nicola De

Benedittis, Jayden Desloovere, Sofie Dumelie, Lotte Lecluyse, Elodie Maes en

Kayla Vidal. (EDB-foto EDB)

Eerste communie voor leerlingen Sint-Theresia

Isabelle Beernaert (48) vindt het

nog altijd spannend om terug te

komen naar haar geboortestad

Kortrijk. Ze volgde er notenleer,

saxofoon en piano aan het Con-

servatorium. Daarna genoot ze

een opleiding aan de Koninklijke

Balletschool van Antwerpen en

specialiseerde ze zich in modern

jazz in Parijs. Isabelle is chore-

ografe, producer en coach. Ze

houdt van wandelen, de natuur,

kunst, lezen, dans en het leven.

Sinds 2010 brengt Isabelle elk jaar

een eigen dansproductie in inter-

nationale zalen. Op 30 oktober

brengt ze in Kortrijk haar elfde

productie in tien jaar: ‘Naakt-Nu-

da Veritas: Kunst Verklaard’. “Het

is een zelfreflectie over licht en

duisternis, de dans tussen het

goede en het kwade.”

De mensen zien de dansvoorstel-

ling met vier onderbrekingen,

waarin Isabelle vertelt en de mys-

teries ontrafelt achter haar chore-

ografie. “Ik toon in deze produc-

tie wat de betekenis is van mijn

creatie, wat mij gedreven heeft tij-

dens het creatieproces en hoe al-

les tot stand kwam. Ik vertel over

het creatieproces: de muziekkeu-

ze, de belichting, het decor...”,

duidt Isabelle. Kort samengevat?

“Puur, eerlijk, transparant, rauw.

Ik geef me voor de eerste keer

bloot: mijn naakte waarheid.”

VUUR

‘Naakt-Nuda Veritas’ wordt een

voorstelling op muziek met een

mystieke oerkracht, uit diverse et-

nische afkomst. Isabelle gebruikt

verder onder meer de nummers

‘Both sides now’ van Joni Mitchell

en muziek van Jeff Buckley. “Het

lied ‘Anthem’ van Leonard Cohen

is ook een bron van inspiratie ge-

weest, maar zit niet in de dans-

voorstelling. ‘There is a crack, a

crack in everything, that’s how

the light gets in’ is een zin uit dat

lied. Hij vertelt daarin dat er bij

elke duisternis ook een klein

lichtspleetje is waar het licht

doorheen komt. Daar mag over

gepraat worden. Zeker nu in co-

ronatijd. Het gaat over menselijk-

heid en liefde in de imperfectie”,

vertelt Isabelle. 

“Ik vraag me af waarom we eigen-

lijk kleren zijn beginnen dragen.

Ons lichaam is ook een kleding-

stuk. Als we onze vorm wegden-

ken, wat zijn we dan? We zijn

licht. Zelf ben ik vurig en tempe-

ramentvol. Ik word voortgestuwd

door een vlam in mij. We moeten

zorg dragen voor dit vuur. Dat

vlammetje binnen in ons moeten

we beschermen, we mogen het

niet laten doven. De choreogra-

fieën brengen tot leven wat elk

mens doormaakt en op een be-

paald moment voelt in het leven.” 

Isabelle haalde ook inspiratie uit

schilderijen van Gustav Klimt:

‘der Neid’ en ‘Nuda Veritas’.

“Naakt en gekleed: ik heb die in

dialoog tegenover elkaar gezet.” 

INNERLIJKE INHOUD

Deze productie is volgens Isabelle

‘back-to-basic’. “Bij vorige pro-

ducties sleepten we tonnen mate-

riaal mee en grote decors en veel

licht. Bij deze productie is dat an-

ders. De setting in de Schouw-

burg is heel simpel met een arena

met rood en zwart gronddoek. De

rode boord is wachten op actie,

de zwarte kern is naakt gaan. Ook

de belichting is ‘naakt’ met een-

voudige spots en lichten. Alles is

gereduceerd tot een naakte om-

geving. Door mijn persoonlijke

naaktheid te delen, kan ik alles

geven. Een artiest wil altijd geven

aan een ander. Een verhaal dat de

grenzen doorbreekt van de door

ons gemaakte realiteit, dat verder

kijkt dan slechts de vorm. Want

de echte vorm is de uiterlijke uit-

drukking van de innerlijke in-

houd, zegt kunstschilder Wassily

Kandinsky.”
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“Ik geef me voor de eerste keer bloot”

_________

“Een verhaal
dat de grenzen
doorbreekt van
de door ons
gemaakte
realiteit”
_________

Isabelle Beernaert komt nog altijd met plezier naar Kortrijk. (foto Ingrid Weyers)

KORTRIJK Op vrijdag 30

oktober staat choreografe

Isabelle Beernaert met

acht dansers op het po-

dium van de Schouwburg

met ‘Naakt-Nuda Veritas:

Kunst Verklaard’. Het is

de eerste keer dat ze het

achterliggend verhaal van

een productie vertelt en

de dansers de dans doen.

“Ik ontrafel voor één keer

de mysteries van mijn

danstaal en het concept:

mijn naakte waarheid.”

DOOR PETER VAN HERZEELE

’Naakt-Nuda Veritas’ is de dans tussen het goede en het kwade. (foto Kim Vos)




