
Joeri Dubbe: “Als choreograaf ben ik heel
zeker, maar als danser heel onzeker”
Door:Iris Blaak

Hij is een ster op het toneel, maar voelt zich gelukkiger als ontwerper van een
eigen wereld. Na een succesvolle danscarrière bij het Nationale Ballet en het
Nederlands Dans Theater 2 kiest Joeri Dubbe voor een leven als choreograaf. 

In coproductie met Theater Korzo realiseert hij zijn laatste voorstelling Chrono
(2011) die werd geselecteerd voor de Blind Date februari tour. ‘Joeri Dubbe’s talent
is in deze voorstelling ontpopt,’ zo stelt de Blind Date selectiecommissie. Chrono
verbeeldt de invloed van technologie op ons leven. Het is een kritische
voorstelling, maar niet naar iedereen.

Chrono gaat over de relatie tussen mens en technologie. Hoe zou je deze relatie
omschrijven?
 “Ik ben 27 en opgegroeid vlak voor of aan het begin van de internetrevolutie. Het is
interessant om de ongelofelijke technologische sprong naar het heden te zien, waarin social
media als Facebook en YouTube een belangrijke rol spelen. Wat doet het met onze
communicatie en met onze omgeving? Weerhoudt het ons ervan om bij elkaar te komen? Ik
ben niet pessimistisch over technologische ontwikkelingen, zolang we ons hoofd er maar bij
houden. We moeten een balans vinden en ons blijven herinneren dat we uit de natuur komen.
Maak een keer een boswandeling, dat is ook goed voor je!”

Welke rol speelt de versnelling van technologische ontwikkelingen voor jou als
choreograaf?
 “Technologische ontwikkelingen beschouw ik als hulpmiddel om mijn fantasiewereld met
mensen te kunnen delen. Van jongs af aan ben ik al met computers bezig geweest in de zin
van programma'tjes maken. Nu DJ ik ook, en dat combineer ik met elkaar. In Chrono uitten
technologieën zich in een kubusinstallatie van licht en geluid. De installatie staat in contrast
met het natuurlijke lichaam dat emoties weergeeft, maar in het begin van de voorstelling
probeer ik die zoveel mogelijk te beperken. Met behulp van de kostuums en door de
bewegingen krijg je het gevoel dat je in een klein hokje zit opgesloten.”

In 2009 ben je officieel begonnen als choreograaf; daarvoor stond je als danser in
de schijnwerpers. Wat heeft je doen besluiten tot deze koerswisseling?
 “Als danser heb ik een succesvolle carrière gehad, maar zelf ben ik nooit blij geweest. Ik
wilde al choreograferen sinds ik op school zat, maar mijn onzekerheid stond in de weg. Als
choreograaf ben ik heel zeker maar als danser heel onzeker. Toen ik bij het Nationaal Ballet
en Nederlands Dans Theater 2 danste kwam het er niet uit, maar toen ik als freelancer begon
had ik eindelijk de vrijheid om mijn eigen ideeën tot uiting te brengen. Op een gegeven
moment borrelde het, en toen dacht ik: ‘Kom op Joeri hup, nu een keertje doen’.”

Op welke manier heeft het werken als choreograaf jouw kijk op het leven
veranderd?
 “Omdat ik nu doe wat ik zelf wil ben ik veel gelukkiger in het dagelijks leven. Ik leef meer in
het nu, en dat is fantastisch. Mijn team en ik hebben een goede atmosfeer gecreëerd. Als iets
niet goed gaat dan voelen mijn dansers zich daar oprecht rot over, en willen ze het beter
doen. Ik voel de support van mijn dansers en dat is echt heel tof.”
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“Het is een groot verschil met de gezelschappen waar ik voor heb gedanst. Ik kan er niet
tegen als mensen zich boven mij plaatsen, dat doe ik zelf ook niet als ik bijvoorbeeld werk
met studenten. Ik plaats mijzelf altijd op hetzelfde level en probeer altijd van anderen te
leren. Natuurlijk moet je soms werken in een bepaald systeem, maar dan probeer ik in dat
systeem een zekere vrijheid te vinden.”

Afgelopen oktober ontving je de Prijs Nederlandse Dansdagen 2011. Wat betekent
dit voor jou en voor je carrière?
 “De prijs komt van pas voor een van mijn dromen die ik wil realiseren: een installatie waarbij
het menselijk lichaam in een muziekinstrument verandert. Van Fonds 18 18 – waar ik door
ben naar de volgende ronde voor de Prijs van de Komeet – hoor ik vandaag of mijn aanvraag
is goedgekeurd. De Prijs Nederlandse Dansdagen heeft me een boost gegeven om mijn eigen
ding verder te gaan ontwikkelen. Het is heel veel werk, maar qua gevoel is het geweldig.”

Wat vind je van de Blind Date tour?
 “Hopelijk winnen we de prijs! Toen ik hoorde dat mijn werk was uitgekozen voor Blind Date
was ik heel enthousiast. Het is fantastisch om te merken dat mensen erin geloven en willen
dat meer mensen het zien. We krijgen veel positieve reacties, en trekken nu ook een ander
soort publiek. Mensen kopen de Blind Date kaartenserie en dat is een heel divers programma.
In Groningen sprak ik een bezoeker die nog nooit naar dans was geweest. Hij vond de eerste
vijf minuten van de voorstelling moeilijk, maar werd er daarna helemaal in opgezogen. Nu wil
hij vaker dans gaan zien.”
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