




    
  
Beste,  
 
Vri js taat /  de  Werf  schr i jven aan een concreet  fus ieverhaal  dat  van s tar t  gaat  op 1 
janua r i  2017.  In  de toekomst zet ten we in  op ontwikkel ing,  onderzoek en product ie  
van de jonge en doorgestroomde kunstenaar en de presentat ie  van z i jn  werk  in  
re la t ie  met  de ju is te context .  Het  indoor  en outdoor  karakter  za l  voelbaar  z i jn  in  
aangepaste presentat ie formats .   Een pro ject  a ls  Mount  Tack le  val t  in  deze l i jn  want  
het  beloof t  om ondanks de set t ing van een k lass ieke theaterbox de k lass ieke 
s i tuat ie  en verhouding  met een publ iek te doorbreken.  De  part ic ipat ie  e isende 
stra tegieën leveren in teressant  voer  voor  de n ieuwe weg d ie het  Kunstencentrum 
Vri js taat  De Werf  met enkele kunstenaars  wi l  bewandelen.   Vr i js taat  De Werf  w i l  
immers  de kunstenaar in  de s tad p laatsen en de s tad b innenbrengen in  het  
Kunstencentrum.  
 
Heike’s  ges laagde passage met de t ry -out  reeks van Si t t ing wi th  the Body en haar  
deelname aan het  onderzoeksproject  "ORR",  Ostend Research  Residency rond 
"Troost  en Verzet"  waren reeds de eers te k iemen voor  een verder  t ra jec t  met  haar  
als  kunstenares.  De  research per iode leverde onderweg construct ieve en 
insp i rerende gesprekken op d ie ons des te meer mot iveren om haar verder  op te 
volgen.  Vri js taat /  De Werf  vo lgde dus  met belangste l l ing hoe Heike reeds expert ise 
heef t  verworven op het  v lak van par t ic ipat ie  en in teract ie  met  een publ iek in  de 
openbare ru imte en z i jn  dan ook geïnteresseerd hoe z i j  met  haar  product ie  
diezel fde exper t ise ook in  de b lackbox wi l  benut ten.  
 
Met Mount  Tack le wi l  Heike deze keer  de b lackbox open s te l len voor  een publ iek 
dat  normaalgez ien n iet  spontaan in  aanrak ing komt met het  theater .  Vr i js taat /  De 
Werf  is  bere id om voor  deze n ieuwe creat ie  5500  euro coproduct ie  budget  te  
investeren en  een ui tkoopsom te voorz ien om  deze product ie  in  het  voor jaar ,   apr i l  
2017 te presenteren in  het  kader van X - t ract ,  het  res identenfes t iva l  in  Brugge .  De 
mogel i jkheden voor  een presentat ie  in  Oostende worden nog onderzocht .   
Daarbovenop fac i l i teren  we de p loeg van 7 tot  27 november 2016 in  de Groenplaa ts  
(werkp lek)  Brugge voor  een res ident ie  met  technische onders teuning.   
Vri js taat /  De Werf  s te l t  z ich ook bere id om in  aanloop van de presentat ie ,  de nodige 
inspanningen te leveren om de d iverse groepen a ls  potent ieel  publ iek te bere iken 
en b i jgevolg de ju is te context  te  scheppen.   
 
            
      Brugge/Oostende ,  11 januari  2016  
 
Me t  vr iendeli jke groeten,  
 

      
 
Veerle Mans         Hendrik Tratsaert  
zakeli jke le iding        artist ieke le ider  
 
De Werf -  Werfstraat,  108 -  8000 Brugge  
Vrijstaat O. -  Zeedijk, 10 -  8400 Oostende  



 

 

 

 

 

Ghent, 12/01/2016 
 

 

Intention letter 

 
 
Cooperation Between 
 

Radical Hope, Luikenaarsstraat 2A, 1050 Brussel, represented by Heike Langsdorf 
 
& 
 
Kunstencentrum Vooruit vzw, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent, represented by         
Stefaan de Ruyck, General Manager & by Khadija El Bennaoui, Artistic Leader 
 
 
In the framework of its regular performing arts program, Vooruit has the intention to 
co-produce “Mount Tackle” with an amount of 5500 Euro, not including the 
performance fees.  
 
In the framework of the collaboration Vooruit will provide studio space for the 
implementation of the project. 
 
Vooruit will also support Heike Langsdorf actively to generate and find new publics. 
 
We trust this support will help develop the project and look forward to continue the 
conversation. 
 
 
On behalf of Vooruit On Behalf of Radical Hope 
 

 
 
Stefaan De Ruyck Khadija El Bennaoui Heike Langsdorf  
General Manager Artistic Leader  
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Aan : 

Heike Langsdorf
Christoph Ragg

KUNSTENWERKPLAATS PIANOFABRIEK
Fortstraat 35, 1060 St Gillis — tel 02 541 01 70 — fax 02 541 01 77

info@pianofabriek.be — www.pianofabriek.be — kbc 438-9232561-21 — btw 449 928 758

Karlien Vanhoonacker — artistiek coördinator

Karlien.vanhoonacker@pianofabriek.be — tel 02 541 01 73 gsm 0486 35 48 12

Onderwerp: Intentiebrief Mount Tackle

Beste Heike, 

 
De voorbije jaren kwam ik je geregeld tegen bij C&H waar je telkens heel spannende, 
eigenzinnige projecten achter je naam zette.  En je werkte ook veel mee aan de projectn 
van anderen. Zo kwam ik jou, Heike, het laatste jaar veel tegen bij het project ‘InCompa-
ny’ van Einat Tuchman en kreeg ik meer en meer zicht op jouw individueel artistiek par-
cours. 

In dit project, Mount Tackle wil je de theaterruimte herdefiniëren als ‘publieke ruimte’ en 
de toeschouwer en zijn rol herpositioneren. En je vertrekt daarvoor van ‘de Berg’ als vrij 
klassiek toneelbeeld (bv bij ‘Happy Days’ van Beckett), maar ook van  de berg als natu-
urgegeven, als universele metafoor,… waarmee de toeschouwers interageren, gestuurd 
door de performers en met een tekening als handleiding. Die tekening kan door iedereen 
gelezen worden, ongeacht de theaterervaring, de achtergrond,… van de toeschouwer. Met 
Mount Tackle wil je dan ook inzetten op een zeer divers publiek van alle mogelijke 
leeftijden. 

Graag wil Kunstenwerkplaats Pianofabriek dit project mee ondersteunen met een 
bescheiden financiële coproductie van 2000,- . We bieden je in het najaar ook twee 
weken residentie in de technisch goed uitgerust blackbox met een technicus ter waarde 
van 3000,- . Uiteraard ben je vooraf ook welkom voor vergaderruimte of repetitieruimte 
of zakelijk/administratief advies. 

Uiteraard bieden we je graag de gelegenheid tot een toonmoment op het einde van de 
residentieperiode en communiceren we graag mee over dit werk. 

Wij kijken uit naar je komst! 

Hartelijke groeten, 

 !  

Karlien Vanhoonacker 
Artistiek coördinator  
Kunstenwerkplaats Pianofabriek








