Er groeit iets in Meise!

Perstekst

Zielengroeisels

door Le Cirque Végétal

21-24 september 2012
De Nationale Plantentuin van België en Gemeenschapscentra de Muze van Meise en de
Zandloper uit Wemmel organiseren samen de unieke voorstelling ‘Zielengroeisels’ n.a.v. de
opening van het nieuwe cultuurseizoen 2012-2013. De locatie voor het project is de Nationale
Plantentuin, die op het grondgebied van Meise en Wemmel ligt.

©Shin Arai
Met zijn gezelschap ‘Le Cirque Végétal’ ontwikkelde de Franse circusartiest en landschapsarchitect,
Lucas David, een poëtische woordeloze theatervoorstelling volledig geïnspireerd op het Plantenrijk.
De ‘Bomenman’, een mysterieus wezen, half mens, half plant, balancerend op stelten als een mangrove
en de ‘Mosvrouw’, die put uit de rijke wereld van het Japanse butohtheater, nemen je mee naar het
plantenrijk. Traagheid en ogenschijnlijke stilstand worden getransformeerd tot een dynamische
choreografie. De ontmoeting tussen de fantasiewereld van het circus en het plantenrijk is soms
luchtig, soms aards, soms helend en ook eens giftig, vaak heel mooi en zelfs een tikkeltje wreed, maar
altijd boeiend en verrijkend...
Door deze voorstelling midden in de levende verzamelingen van de Plantentuin -met ruim 18.000
plantensoorten van over de hele wereld- te plaatsen, ontstaat een bijzonder krachtige hybride tussen
cultuur, natuur en wetenschap.
‘Zielengroeisels’ is een locatieproject en een totaalconcept. Het publiek wordt vanaf het eerste
moment opgenomen in de fantastische wereld van het plantencircus, maar zal dat pas geleidelijk aan
gewaarworden. Vanaf de ingang van de Plantentuin staan gidsen (acteurs) de bezoekers op te wachten
om hen mee te nemen langs een traject naar het Plantenpaleis. Onderweg krijgen ze ogenschijnlijk
deskundige uitleg van gidsen die hen stilletjes onderdompelen in het plantenrijk. Het lijkt een
wetenschappelijke wandeling die stapsgewijs overgaat in een artistieke voorstelling. De centrale serre
van het Plantenpaleis wordt omgebouwd tot een theaterplek in het groen. De planten die als decor
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dienen, worden zeer zorgvuldig uitgekozen door ‘Le Cirque Végétal’. Wanneer iedereen zit, kan de
voorstelling beginnen: een poëtische ode aan het plantenrijk. Ook wanneer de voorstelling gedaan is,
wordt het publiek niet meteen los gelaten. Ze krijgen de mogelijkheid om samen met de artiesten na te
kaarten, om de planten van dichterbij te bekijken en om een biodrankje te nuttigen in het
‘woonwagenpark’ van de acteurs.
‘Le Cirque Végétal’ is een kunstenaarscollectief dat zijn inspiratie voornamelijk uit het circus haalt. Ze
werken met acrobatieën, dans en beweging, maar alles is meer verstild, trager, meer uitgepuurd.
Desondanks zijn er nog sterke linken met het hedendaagse circus. Er zal ook een ‘plant-aardig’
woonwagenpark opgesteld staan, waarin de artiesten gedurende de hele periode van de voorstellingen
verblijven. Het publiek krijgt ook de mogelijkheid om daarmee kennis te maken.
’Le Cirque Végétal‘ brengt een poëtische ode aan het plantenrijk.”
Praktisch:
Plaats van de voorstelling: Nationale Plantentuin van België, Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38,
1860 Meise
Let op: de voorstelling gaat deels door in openlucht! Aangepaste kledij en stevig schoeisel worden
aanbevolen!
Tickets: € 18 (kassa), € 16 (vvk), € 13 (Jaarkaart Plantentuin & abo GC’s klein + groot), € 10 (kind -12
jaar)


vrij 21 + zat 22 september om 19u00 (intro in het Nederlands, tickets en reservaties GC de
Muze van Meise & GC de Zandloper Wemmel:
www.demuzevanmeise.be / 02 268 61 74 / demuzevanmeise@skynet.be
www.dezandloper.be / 02 460 73 24 / info@dezandloper.be



zon 23 + ma 24 september om 19u00 (intro in het Nederlands en het Frans, tickets en
reservaties Nationale Plantentuin van België:
www.plantentuinmeise.be / 02 260 09 70 / info@br.fgov.be

Een organisatie van GC de Muze van Meise, GC de Zandloper en de Nationale Plantentuin van België.

PERS
Foto’s zijn hier beschikbaar
https://picasaweb.google.com/102592460575661840695/AmesVegetalesZielengroeisels?authuser=0&authkey=G
v1sRgCJe-u-HXjIamaw&feat=directlink
Bedankt om steeds de fotograaf te vermelden.
Voor meer info, interviews
Katrien Verhuyck
GC de Muze van Meise
katrien.verhuyck@meise.be / 02 272 00 29
Gert Ausloos (afwezig van 14/07 tot 16/08)
Nationale Plantentuin van België
gert.ausloos@br.fgov.be / 02 260 09 62
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