
 

 

DMNT _UGO DEHAES/KWAAD BLOED 
VRIJDAG 29 JANUARI 2016 _20.00 UUR 
MAZ, MAGDALENASTRAAT 27, 8200 BRUGGE   DANS 
 

Toen choreograaf Ugo Dehaes een dierbare zag wegkwijnen door dementie en de pijn en 
onzekerheid die dat bij de familie teweeg bracht, ging hij op zoek naar een manier om die 
complexe processen naar het podium te vertalen. 
In DMNT probeert Dehaes het proces van dementie te doorgronden door te onderzoeken wat 
er zich afspeelt in het hoofd van een dementerende. Als toeschouwer krijg je via beweging te 
zien wat het is om te vergeten, hoe concentratie omslaat in obsessie, hoe gedachten 
evolueren en hoe oude herinneringen steeds weer opduiken. 
 

“DMNT blijft dicht op de huid en dat maakt de dementie inleefbaar. Net daarom zou DMNT niet 
alleen het theater moeten opzoeken, maar ook de mensen die deze strijd ondergaan. 
Voor mensen met dementie en hun omgeving moet die herkenning een grote troost bieden.” 

(De Standaard) 

Tickets: wie ‘Foton’ vermeldt bij de reservering, krijgt 2 tickets voor de prijs van €15 
(+ €1 reserveringskost). Normale prijs is €15 voor 1 ticket. 
Reserveren kan via 050 44 30 60 of sara.colpaert@brugge.be. 

 
 

 
 
 
 
 

WOENSDAG 27 JANUARI 2016 _19.30 UUR 
BIEKORFTHEATERZAAL, SINT-JAKOBSSTRAAT 8, BRUGGE 
 

WORKSHOP UGO DEHAES 
 

Als voorbereiding op de voorstelling geeft de choreograaf een workshop. 
Ugo Dehaes: 
“We vertrekken vanuit onze vroegste herinneringen: Welk liedje zongen we in onze jeugd? 
Hoe dansten we? Welke gevoelens kwamen daarbij kijken? 
We onderzoeken of we controle kunnen hebben over onze herinneringen en onze bewegingen, 
maar durven we deze ook loslaten?” 
 

Deze workshops richt zich naar iedereen, niet-dansers en amateurdansers.  
De workshop is gratis voor wie een ticket voor de voorstelling heeft. 
Reserveren kan via 050 44 30 52 of sara.colpaert@brugge.be. 
 
 

 
 
 
Medewerkers van Foton zijn de avond van de voorstelling (29 januari 2016) aanwezig. 
U kan bij hen terecht met vragen over dementie. 
 

 
 

Foton, thuisbegeleiding en expertisecentrum dementie 
Biskajersplein 2, 8000 Brugge � 050 44 67 93 
www.dementie.be � www.familiezorg-wvl.be 
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