Symposium: Dance
& Disability: Access,
Participation & Excellence

4 november 2017, 10:00-18:00
Korzo theater, Den Haag
€ 67,50

Holland Dance Festival, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie
en Amateurkunst (LKCA) en Danspunt presenteren een internationaal
symposium dat haar focus legt op begripsvorming en kennisdeling over
inclusiedans. Het symposium met het thema ‘Dance & Disability: Access,
Participation & Excellence’ is de gelegenheid voor experts, onderzoekers,
professionals, dansers, docenten en studenten die werkzaam zijn op
het terrein van inclusiedans of hierin zijn geïnteresseerd, om elkaar
te ontmoeten. Het symposium bestaat uit voorstellingen, plenaire
keynote speeches en workshopsessies van toonaangevende namen en
organisaties uit het veld, waarbij de laatste ontwikkelingen op het gebied
van inclusiedans voor het voetlicht worden gebracht.
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Holland Dance Festival, the Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA) and Danspunt present an international symposium that
focusses on understanding and knowledge sharing about inclusion dance.
The symposium with the theme ‘Dance & Disability: Access, Participation
& Excellence’ is the opportunity for experts, researchers, professionals,
dancers, teachers and students that work in the field of inclusion dance, or
those that are interested, to meet. The symposium consists of performances,
plenary keynote speeches and workshop sessions by leading names and
organizations in the field that will showcase the latest developments in the
realm of inclusion dance.
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Keynote
speeches
Ben Evans
Art, aesthetics and disability:
the international creative case for inclusion
Ben Evans is werkzaam voor de British Council en
is verantwoordelijk voor het toegankelijk maken
van kunst voor mensen met een beperking in de
Europese Unie. In zijn keynote speech gaat Evans
in op vragen als: hoe denken professionals in de
kunstwereld over ‘beperking’ en hoe beïnvloedt
dit de manier waarop kunstenaars met een
beperking ondersteund worden? Is het erg dat
we kunstenaars met een beperking positief
discrimineren? Wat kunnen we doen om een meer
inclusieve kunstsamenleving te ondersteunen?

Ben Evans works for the British Council and is
responsible for increasing accessibility to the arts for
people with a disability in the European Union. In his
keynote speech Evans will address questions such
as: how does the way arts professionals think about
disability influence the way we support the work of
disabled artists? Does it matter why we celebrate
disabled artists? What can each of us change to
support a more inclusive arts environment?

Adam Benjamin
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Higher Education and the Body of Knowledge:
Inclusion and what we have to gain
Adam Benjamin is docent aan de Plymouth
University en medeoprichter van het
inclusiedansgezelschap Candoco Dance
Company. Benjamins keynote speech geeft inzicht
in de belangrijkste principes van inclusiedans
en wat voor positieve gevolgen inclusiedans kan
hebben voor studenten van dansopleidingen.
Hij stelt dat inclusiedans in het dansonderwijs leidt
tot innovatie, het oplossen van problemen en
creativiteit in de leerervaring, waardoor studenten
anders nadenken over zowel ethiek
als schoonheid.

Adam Benjamin teaches at the Plymouth University
and is co-founder of the inclusion dance company
Candoco Dance Company. Benjamin’s keynote
speech offers insight into the most important
principles of inclusion dance and how inclusion
dance can positively influence students at dance
schools. He argues that adding inclusion dance
to the curriculum in dance schools leads to
innovation, solves problems and adds creativity to
the learning experience which makes students think
differently about ethics as well as beauty.
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Workshops
Naast de plenaire keynote speeches vinden er in twee
rondes diverse workshopsessies plaats om zo in kleinere
groepen verder kennis te kunnen maken met of in te
zoomen op opvallende aspecten uit de inclusiedanswereld.
Apart from the plenary keynote speeches there are two
rounds of a variety of workshop sessions so that small groups
can become acquainted with, or zoom in on striking aspects
of the inclusion dance world.

Workshopsessies 1

Workshopsessies 2

1. Workshop: What can you see when you can’t
see – Saïd Gharbi & Ana Stegnar

1. Dansvakopleiding en beperking? –
Piet Roorda (LKCA) in gesprek met
vertegenwoordigers van dansvakopleidingen

2. De werkwijze van Theaterwerkplaats Tiuri –
Theo Frentrop e.a.
3. Dance for Health – PUUR – Marc Vlemmix &
Krisztina de Châtel
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4. In depth: ‘The international creative case for
inclusion’ – Panel discussie met Ben Evans

2. Dans voor kinderen met een beperking –
De Conventie, Introdans, Onderwijsspecialisten
3. Workshop: Inclusive Dance Masterclass –
Laura Jones (Stopgap Dance Company)
4. De werkwijze van Platform K en Misiconi
Dance Company – Inge Lattré (Platform K)
en Joop Oonk (Misiconi Dance Company)
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