
DANS Dansen met een onbetrouwbaar
Hchaam, eeÍr nieuw perspectiefvoor
patiënten met parkinson enMS
Chore o graaf KrisztÍna de Chdtel maskt u o or stelling P uur.

ij heeftvandaag iets te
vieren. En dat is niet al-
leen zijn +5ste verjaar-
dag (toevallig). Pance-
for-Healthoprichter

Marc Vlemmix (a5) maakt vanavond
zijn dansdebuutin de korte dans-
rroorsrellingPuurvan Krisztina de
Chàtel. Twintig jaar geleden program-
meerde hij als dansprogrammeur
ran de SchouwburgArnhem haar
hachtige, minimalistische werk in
hetdreater. Nu staat hij zelf te
ryaaien met die typischgebalde De
Chàtel-vuist.'Het klink overdreven
om te zeggen dat dit mijngrootste
$Ens was, maar voor een danslieftreb-
beris ditwel een droom die uitkomt.'
En dat dankzij de ziekte van Parkin-
son, die op 37-jarige leeftijd bij hem
werd geconstateerd. En die toen al
driejaarzijn denken, praten en bewe-
gen bleek te infecteren.'Het klink
cru, maar zonder mijn parkinson was
mij dit nooitgeluk.'

Vanavond gaat Puur in première in
Theater Rotterdam, als voorpro-
gramma van het Nederlands Dans
Theater.Vólgende week is de voor-
stelling te zien in de Westerkerk in
Amsterdam. Gedanst doortien dan-
sers wier motoriek is aangetast door
neurologische ziekten als parkinson
en multiple sclerose (MS) of reumati-
sche gewrichtsontstekingen. De
jongste is begin 3o, de oudste een
manvan 82. Twee mensen zitten in

een rolstoel. Ze dragen allemaal fel-
rode kostuums van modeontwerper
Aziz Bekkaoui. Die had de choreo-
graaf nog bewaard van het project
Ondersteb av o (z0oa ), gedanst door
mensen met een psychiatrische
achtergrond.'Door de wijde, geo-
metrische vorm passen ze iedereen',
lacht De Chatel.

Twee jaar na de diagnose zette
Memmix het initiatief Dance for
Health op, gesteund door weten-
schappers en neurologen, zoals par-
kinson-expert Bas Bloem. Dansen
blijk het aftakelingsproces te kun-
nen vertragen. 'Ikvond de dagelijkse
fiisiotherapie-oefeningen voor het
chronisch onderhoudvan mijn hape-
rende lichaam saai en droog. Een
stugge pols blijven draaien. Strekken
metde handen in de nek.'Memmix

besloot de §rsiotherapie te vervangen
door dans. Leuker én socialer. Want
door de onvoorspelbaarheid van de
ziekteverschijnselen trekken mensen
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zich terug uit activiteiten. 'De zieke
slaat ookop je stembanden enwoor
denschat. Depressie en eenzaamheir
komen veel voor.lkwil metPuurbe-
nadrukken dat mensen moeten blij"
ven durven hun (on)mogelijkheden
te onderzoeken om hetlevensper-
spectiefte kantelen. Het zijn clichés,
maar metdans kan het echt. Eris
wetenschappelijk bewijs.'

In twintig steden zijn inmiddels g
schoolde Dance-for-health-docenteÍ
actief. Maar lessen volgen is nog iets
anders dan repeteren voor een pu-
bliek optreden. Bovendien veischil-
Ien de bewegingsmogelijldreden pe.

dag. Die grilligheid is een van de
aspecten die een leven met parkinso
lastig maakt.']e weet nooitwat je
kunt of niet kunt. Die onvoorspel-
baarheid maak onzeker. fevertrouv
je Iichaam niet meer.'

Vooreen choreograaflijkt dit onbr
gonnen werk: hoe bouw je aan bewe
gingssequenties wanneer die er elke
dag anders uitzien?'We hebben juist
Voor lGisztina gekozen omdat zij
sterk is in heldere structuren en een
prachtig lilnenspel kan makenvan
eenvoudige bewegingen. Hetis niet
perfect, maarhetis de moeitewaard
om naarte kijken.'
Annette Embrechts

Puur door Dance for Health en De
Chàtel sur Place. 23/6, Westerkerk,
Amsterdam.
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Marc Vlemmix

De herfstkleuren van de lndian Summer

OOST.CANABA
8 dagen inclusief vluchuauto vanaf € 1.095,- p.p.*

Beleefde prachtige natuur van Oost-Canada.VanafToÍonto en de
Niagara Falls naai de wijnen van de Niagara-regio. Tijdens de ln-
dian Summer (eind sept./begln okt.) geniet u hier van de mooiste
herfstkleuren! lncl. retourvlucht, 6 ovcrnachtingen, 5 dg. autohuur,
entÍee CN ToweÍ en de Niagara Falls attractiepas v.a. € I .095.p.p.

*Prijs 
0p basis van 2 personen, exd. reserveÍingskoíen en Glamiteitenfonds
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