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Karavaan annuleert in samenspraak met gemeente alle dansvoorstellingen Q61 Cemetery
van Ann Van den Broek
Karavaan Festival is met blijvende serieuze bedreigingen en vernielingen gedwongen de
voorstelling Q61 Cemetery van choreografe Ann Van den Broek op de Algemene Begraafplaats
in Alkmaar te annuleren. De politie kan de veiligheid van dansers, publiek en medewerkers niet
garanderen. Karavaan en WArd/waRD betreuren dat zij niet de mogelijkheid krijgen om de
voorstelling te laten zien en hierover in gesprek te gaan.
Ook burgemeester Piet Bruinooge betreurt de situatie zeer: “Ik betreur het buitengewoon dat door
de commotie rondom de dansvoorstelling Q61 Cemetery de Karavaan in samenspraak met de
politie zich genoopt heeft gevoeld om de voorstelling te annuleren.“
Vrijdag spande een inwoner van Alkmaar een kort geding aan, omdat hij vertoning van de
voorstelling wilde voorkomen. Hij zocht actief de media, waarna spookverhalen verschenen over
het dansen op graven. Vanzelfsprekend is hier geen sprake van. Er wordt zelfs helemaal niet
gedanst op een graf. De rechter besliste dat de voorstelling wel door mocht gaan. De spanningen
rond de begraafplaats liepen daarna echter op tot een onbeheersbare situatie.
Het gezelschap en Karavaan vinden het heel erg om te moeten wijken voor geweld en bedreiging.
Kunst kan maatschappelijke onderwerpen juist op een menselijke maat tastbaar maken. De
dansvoorstelling Q61 Cemetery door het dansgezelschap WArd/waRD is een voorstelling op
locatie die met veel respect en integriteit de rol van de dood in ons leven belicht. Met de
voorstelling wil Ann van den Broek een universeel verlangen om de dood een plek in ons bestaan
te geven uitdrukken en is ontstaan vanuit een zeer persoonlijk verdriet, het verlies van haar broer.
De voorstelling begint en eindigt met Nick Cave’s Wonderful Life. De dansers zijn gekleed in wit
en zijn allen personages waar je je mee kunt verbinden. Zij wilden misschien geen afscheid
nemen van het leven. Als je naar buiten loopt begeleiden de dansers je naar de poort. Jij loopt
weer het leven in, de dansers blijven achter op de begraafplaats.
Na het bekendmaken van de annulering gisteren aan het al aanwezige publiek heeft er een
nagesprek plaatsgevonden met Ann van den Broek en enkele van haar dansers, Dennis Meyer
(artistiek leider Karavaan) en Ilse van Dijk (festivalleider Karavaan). Verbijstering en teleurstelling
voerden de boventoon. Veel mensen bleken een persoonlijke reden te hebben om Q61 Cemetery
te gaan zien. Op de voorstelling is door bezoekers van de try-out die op donderdagavond wel
doorgang kon vinden, zeer positief gereageerd. Ook in Antwerpen waar Q61 Cemetery vorig jaar
op drie verschillende begraafplaatsen in Antwerpen heeft gespeeld waren de reacties positief.
Theaterfestival Karavaan kent Alkmaar als een gastvrije, open en cultuurminnende stad en is
graag te gast in de gemeente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Karavaan, Rebecca van Vuure, rebecca@karavaan.nl, 06 30 13 44 77
WArd/waRD, Ilse van Dijk, ilse@wardward.be, 06 44 53 88 02
Gemeente Alkmaar,Jakob Brouwer, jbrouwer@alkmaar.nl

