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vond plaats van 14 t/m 16 januari 2011 
 
 
 
Als een eerste pilotprogramma van workshops en lezingen, bracht de (Dance) Notation 
Series het potentieel van het platform ter discussie en toetste het tijdens de tweede editie 
van het ICK-event FEEST IN DE KEUKEN. 
 
In deze eerste aflevering werd door Cécile Médour van het Centre Benesh in Parijs een 
inleidende workshop Beneshnotatie gegeven, en gaven Annet Dekker, Gaby Wijers, Vivian 
van Saaze (Nederlands Instituut voor Mediakunst) een hands-on workshop over het 
documenteren van voorstellingen. Verder was er een symposium waarbij de documentatie 
van creatieve processen centraal stond, en werd de Interactieve Installatie Double 
Skin/Double Mind in een nieuwe modus – als ervaring voor publiek voorafgaand aan 
voorstellingsbezoek – gepresenteerd. 
 
WORKSHOPS 
Het lezen van beweging: een inleiding tot het Benesh notatiesysteem 
door Cécile Médour 
In samenwerking met het Centre Benesh Parijs biedt deze workshop een luchtige introductie 
tot een systeem voor het schrijven en lezen van beweging: de Benesh notatie. De 
hoofddoelen van deze workshop zijn om beweging te lezen van een choreografische 
partituur, om de principes en suggesties van het Benesh notatiesysteem voor het 
communiceren van choreografisch materiaal te begrijpen. Het aanleren van eenvoudig en 
effectief gereedschap dat beweging kan helpen begrijpen, onthouden, eigen te maken en te 
analyseren. 
 
Het documenteren van voorstellingen  
door Gaby Wijers, Annet Dekker, Vivian van Saazeen Gabriella Giannachi 
In het kader van het interdisciplinaire Inside Movement Knowledge project werd het 
onderzoeksteam van het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) uitgenodigd om de 
mogelijkheden te verkennen voor het ontwikkelen van een generiek documentatiemodel voor 
hedendaagse dans, door uit te gaan van hun ervaringen met conservatie, documentatie en 
kennisoverdracht van mediakunst. Hun hoofddoel was het ontwikkelen van een methodiek 
die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in de artistieke denkwijze, op een manier die 
toekomstige dansers, choreografen en onderzoekers begrip kan bieden ten aanzien van hun 
werk. Als uitkomst is een documentatiemodel ontwikkeld. 
  
Deze workshop, die is opgezet als twee gedeelten, het eerste als een panelpresentatie en 
het tweede als een hands-on format, zal verdergaan met het onderzoeken van de vragen 
"Wat moeten we weten om in staat te zijn de voorstelling te herscheppen, te heropvoeren of 
mee te nemen naar de toekomst?" 
  
SYMPOSIUM 
Notatie binnen creatieve processen 
Sprekers: Scott de Lahunta (USA/DE), Annet Dekker (NL), Christine Cardanc (FR) 
Moderator: Bertha Bermúdez (SP/NL) 
Wat zijn de verschillende modi waarin notatie aanwezig is tijdens het creatieve processen? 
Hoe verhoudt notatie zich tot het artistieke werk? En wat zijn de inherente waarden? 



Drie verschillende conservatieprojecten zullen worden gepresenteerd, variërend van het 
gebruik van traditionele notatiesystemen tot het gebruik van nieuwe media op het terrein van 
dans en de beeldende kunsten. 
  
Bewegingsanalyse, een interdisciplinaire benadering 
Sprekers: Corinne Jola (SZ), Carla Fernandes (PR) , Sarah Fdili (MR) 
Moderator: Scott deLahunta (USA/DE) 
Kijken naar beweging kan verschillende doelen hebben. Waarop richten wij ons en welke 
vertaalslag maken we bij het werken met beweging als we gereedschappen, woordenlijsten 
en experimenten ontwikkelen? Wat moet je in beschouwing nemen wanneer je begint met 
interdisciplinair onderzoek rond dans? 
  
Lancering van de (Dance) Notation Series 
Ter afsluiting van het symposium en de workshops in de (Dance )Notation Series wordt een 
online en real-life platform voor uitwisseling over vragen, kwesties en projecten rond 
dansnotatie gepresenteerd door Bertha Bermúdez en Marijke Hoogenboom. 
  
PRESENTATIE 
Kunst ontmoet Wetenschap, Kate Stevens (AUS) 
In oktober 2010 was de Interactieve Installatie Double Skin/Double Mind het brandpunt van 
een behavioristisch experiment dat werd uitgevoerd tijdens een tweedaags symposium in 
Sydney, Australië – SEAM 2010: Agency and Action. Deelnemers aan het experiment 
interacteerden met een omsloten projectie van delen uit de Double Skin/Double Mind 
workshop. Vervolgens bekeken zij fragmenten van Extra Dry door Emio Greco | PC en een 
live uitvoering van GLOW door Chunky Move. Gedurende de uitvoeringen namen 
onderzoekers van MARCS Auditory Laboratories van de University of Western Australia 
continue realtime responsdata van het publiek op. Methodes uit de experimentele 
psychologie werden ingezet om de effecten van de interactie met de interactieve installatie 
voorafgaand aan de voorstelling te onderzoeken. In het decor van de DS/DM installatie zal 
Kate Stevens de resultaten en vragen presenteren die dit innovatieve en interessante 
experiment kan opleveren voor vraagstukken met betrekking tot leren, perspectief en 
dansexperimenten. 


