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bij jou thuis komt 
spelen?

Wat als iedereen altijd

Een project van consultatie

Aanvankelijk gerealiseerd als een eendaags evenement 

gedurende het Tanz im August-festival in Berlijn in 2006,  

en bestaande uit video- en audio-installaties, een reeks pu-

blieke debatten, een performance en twee publicaties, was 

het doel van dit project om de discussie over een centrum 

voor dans in Berlijn aan te wakkeren en om van daaruit 

te reflecteren over hoe het ontwerp van studioruimtes de 

artistieke praktijk beïnvloedt. Dit door:

1. te onderzoeken wat de potentiële gebruikers van dit 

gebouw van een dergelijke locatie zouden verlangen

2. een taxatierapport op te stellen dat gebaseerd is op deze 

bevindingen en dat gehanteerd zou kunnen worden 

tijdens de ontwikkeling van het gebouw 

3. een profiel op te stellen van het toekomstige publieke ge-

bruik van het gebouw en van de mensen die het gebouw 

zouden inpalmen 

4. te reflecteren over de traditionele en hedendaagse ideaal-

beelden van het studio-ontwerp voor dansproducties, 

en dit door middel van een reeks publieke debatten en 

evenementen

Onderliggend resoneren ook vragen over het effect van 

historische modellen – zoals die ontwikkeld werden vanuit 

hun relatie tot het klassieke ballet – op het studio-ontwerp; 

en ook over de kwestie of hedendaagse architecturale 

ontwerpen/concepten en praktijken adequate oplossingen 

bieden voor deze progressieve en zich steeds ontwikkelende 

kunstvorm. Inherent aan deze discussie is ook de vraag naar 

de vertakkingen of verworteling van een dergelijk gebouw in 

de stad; en eveneens naar het samenspel van esthetiek als de 

betekenaar van haar identiteit versus een site voor creatieve 

praktijken, die door de aard van haar ontwerp net de produc-

tie van inhoud zelf wil aanvuren.

Dit is precies het punt waarop coming soon zich in twee hoofd-

lijnen opsplitst. Eén hoofdlijn betreft de rol die een dergelijk 

gebouw voor de dansgemeenschap in Berlijn kan opnemen 

(met name, wordt dit verlangd of niet?). De andere betreft de 

beïnvloeding van het ontwerp en de constructie van studio-

ruimtes op de productie van het artistieke werk.

Om deze hoofdlijnen enigszins inhoudsvol te kunnen bevra-

gen werden twee strategieën geïmplementeerd. Ten eerste 

werd per e-mail een uitnodiging rondgestuurd naar meer 

dan vierhonderd mensen uit de lokale dansgemeenschap 

in Berlijn, met de vraag of van hen een video-interview kon 

worden afgenomen waarin ze gevraagd werden hun ideale 

studio te omschrijven. Vervolgens werden er gedurende tien 

dagen 59 interviews afgenomen van choreografen, dansers, 

technici, en personen werkzaam in de administratie, 

productie en promotie van dans, om een beeld te krijgen van 

het type ruimte dat ze graag ter beschikking zouden gesteld 
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Tegenwoordig staat de ontwikkeling van dans in Duitsland door het Tanzplan  

definitief op de rails. In Berlijn zal in april 2007 een driejarig Bachelor- en  

Masterprogramma in hedendaagse dans en choreografie als pilootproject van  

start gaan. Als gevolg van een gebrek aan ruimte in de twee gastuniversiteiten is  

er echter nood aan een gebouw dat de studenten en lectoren zou kunnen huizen.  

Tanzraum, een collectief bestaande uit een aantal onafhankelijke groepen en  

individuen dat zich op de productie en promotie van dans in de stad richt, komt  

de verantwoordelijkheid toe zich te bekommeren om deze situatie. Naast het  

voorzien in de behoeften van de universiteit, beogen zij daarenboven ook studio’s, 

kantoren en werkruimten aan de lokale dansgemeenschap te kunnen aanbieden.  

Deze belofte en hoe ze zich exact zal laten vertalen, is precies het moment waarop  

het project coming soon op het toneel verschijnt.


