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Isabelle Beernaert is in Nederland vooral bekend van haar optreden als choreografe
in het televisieprogramma ‘So You Think You Can Dance’ en ‘The Ultimate Dance
Battle’. Maar dat is niet het enige dat deze choreografe doet. Op 23 november gaat
haar tweede zelfstandige dansvoorstelling in premiere: ‘Et Après’?
‘Et Après?’ is een ode aan de lach en de onschuld, maar gaat ook over de absurditeit
van het leven. Isabelle heeft in haar eigen leven tal van tegenslagen overwonnen en
in de show zijn vele autobiografische elementen verwerkt. In de voorstelling dansen
enkele favorieten uit ‘So You Think You Can Dance’ en ‘The Ultimate Dance Battle’.
Ver voordat wij haar kenden was Isabelle Beernaert al bezig met dansen. Ze genoot
haar professionele opleiding aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen. Toen zij
daar kwam op haar 9e had ze meteen haar eerste grote rol te pakken. Ze vertolkte
de jonge versie van het hoofdpersonage uit de opera Gansendonck in de Vlaamse
Opera in Antwerpen. Tijdens haar opleiding heeft ze veel dansstijlen geleerd, maar
haar specialisatie is modern jazz. Dit heeft ze onder de knie gekregen tijdens haar
scholing in Parijs aan de ‘Centre internationale de formation professionelle de danse
jazz’.
Haar eerste dansvoorstelling heette ‘Ne me quitte pas’ en was een groot succes in
Nederland.
Ook naar Koffietijd neemt Isabelle twee bijzondere dansers mee: Angelo en Nina.
Angelo won de finale van ‘The Ultimate Dance Battle’ in het team van Isabelle en
Nina was de winnares van ‘So You Think You Can Dance’, beide in 2011. De muziek
waarop wordt gedanst is van Damien Rice – Accidental Babies. De choreografie is
uiteraard van Isabelle.
Wij mogen kaarten weggeven voor de dansvoorstelling van Isabelle! Doe mee!
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