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Veel toeters, weinig bellen
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Dans Kleuters hebben geen kleffe choreografie nodig. Een halfuur speelse interactie tussen dans en decibels volstaat.
Tout Petit is een nieuw gezelschap in het circuit van de dans voor jong publiek. ‘Jong’ mag u letterlijk nemen: hun meest recente voorstelling Luid is al geschikt vanaf drie jaar. Danseressen Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland serveren geen synchrone meedanspasjes of kleutermuziek, maar abstracte choreografieën op dissonante klanken. U denkt nu: huh? En toch smullen de driejarigen ervan.
Het begint al bij het binnenkomen. Elke uk mag één geluid deponeren in een doos. Daarna nemen ze plaats langs de vier zijden van het toneel. Daarop is een soort plastic bos te zien, met buizen als stammen en trechters als takken (een ontwerp van Erki De Vries). De danseressen slingeren tussen die buizen of trappelen erop als een toonladder. Elke pas levert een ander geluid op, te horen via oranje toeters aan de uiteinden van de constructie.
Surroundsysteem
Eerst leidt de dans tot geluid, daarna is het andersom. De beats en blieps die muzikant Koen Brouwers live genereert, worden impulsen voor de lijven van de dansers. Het tempo schiet de hoogte in: het duo tolt om elkaar heen, op een kakofonie van klanken - die door het surroundsysteem even klinken als een ambulance.
Het is een kostelijk gezicht om de kleuters verwonderd te zien kijken naar deze eenvoudige maar prikkelende exploratie van geluid en beweging. Aan het eind mogen de kinderen zelf buizenconstructies bouwen en er geluiden doorheen sturen. Of klimmen door de bomen - dat doen driejarigen nog het liefst van al.
Filip Tielens
LuidTout Petit26 en 27/10 in Stuk Leuven tijdens festival Rode Hond. Op tournee tot 16/2.
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