
Beste partner, 
 
Voor ons, not standing, als niet structureel-gesubsidieerde compagnie is de Corona een kleine ramp 
aan het worden aangezien de inkomsten van het touren broodnodig zijn voor onze dagelijkse 
werking en nieuwe creaties. Nu al zagen we meer dan 60 voorstellingen gecanceld… Met not 
standing gaat het dus niet zo goed...  
Maar ikzelf, persoonlijk maar ook als artiest, geniet stiekem wel een klein beetje van deze 
geforceerde rustpauze. Een pauze die me eigenlijk wel wat deugd doet. Hopelijk gaat het met 
jou/jullie ook ok?  
Er is nu tijd om te schrijven, te reflecteren, na te denken wat voor compagnie we willen worden in 
de toekomst. Gelukkig hebben we onze eigen studio in Roeselare, de Wood Cube, en kan ik daar wel 
blijven werken aan mijn toekomstige creaties. Zo heeft Through the Grapevine dus onverwacht wat 
meer creatieweken. Elk nadeel heeft zijn voordeel. 
 
Na al die annulaties, kwam er ook een interessante opdracht binnen: twee weken een 
project/creatie leiden op Zoom voor dansschool P.A.R.T.S. Een twintigtal studenten op een scherm 
in hun living of kamer (de matras tegen de muur gekanteld), het was een les in nederigheid, en deed 
me toch realiseren hoe iedereen dan praktisch omgaat met Corona. De les gaat als volgt: 
coördinaties van hoogstens één stap 
naar links en één rechts of voor-achter, 
een diagonaal is al ambitieus, en als we 
de ogen even van het scherm halen, 
resulteert het al snel in een chaos…  
Maar daardoor zijn we wel al zeer goed 
voorbereid voor de ambitieuze creatie 
van Inschrift (creatie 2021), met 6 
danseressen en 2 ton zand op podium, 
en klaar voor de audities die nu in 
augustus plaatsvinden.  
 
Hoop halen we uit het nadenken over de 
lange toekomst. We boren nieuwe 
markten aan, staan in contact met 
Amazon en Alibaba Express en Screws 
proberen we nu ook in 
grootwarenhuizen, tuincentra en doe-
het-zelf-zaken te verkopen. Er komt ook 
een Zoom performance aan, première 
pas voorjaar 2021, aangezien we het 
dossier nu aan het schrijven zijn.  
 
Alles uit bovenstaande paragraaf is 
helaas niet waar. Zelf ik slaag er niet in om één online-voorstelling van meer dan 10min te bekijken, 
ligt dat dan aan mezelf of... ? Hoop halen we uit de kleine dingen, een wandeling in de natuur, 
(virtueel) bezoek van een vriend of familielid, het applaus of een concertje om 20u ‘s avonds probeer 
ik zeer consequent aan te houden, misschien als reminder hoe het voelde in het beroep dat ik in het 
verleden deed. 
 
Werkgerelateerd werken we uiteraard aan voorstellingen voor de toekomst. Ik dacht dat het 
solotijdperk over was, maar misschien dringt een nieuwe solo zich nu toch wel weer op?  



Aangezien vele communicatieverantwoordelijken nu ook plots veel tijd hebben, wordt me gevraagd 
enkele essays per week te schrijven voor magazines of cultuurhuizen. Zo ontwikkel ik mijn schriftuur 
verder (ik was vooral tevreden over het Beyonce-kleren essay van Bela: 
http://www.bela.be/alexander-vantournhout-en-jogging-chez-soi.)  
Wie weet komt er ooit ook een publicatie over balansonderzoek, proporties en circografie... 
 
Maar in de nabije toekomst komen er hopelijk vooral voorstellingen in jullie buurt! 
 
Blijf vooral zen en gezond, warme groeten,  
Alexander Vantournhout/ not standing 
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