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Chorerographer José Navas - constantly fascinated by the 

simplicity of movement, light and musicality - ventures into 

his first large-stage production.

The source of inspiration for “S”, are Eric Saties’s piano works 

Gnossiennes and Gymnopédies. 

Claire Chevalier plays the piano, while Canadian composer 

Alex MacSween creates a soundscape which places 

everthing in a contemporary context.

José Navas studeerde dans in zijn geboorteland Venezuela 

alvorens te studeren aan de Merce Cunningham Studio 

in New York en te werken met verschillende  choreografen,  

onder wie William Douglas. in 1991 vestigde hij zich definitief 

in Montreal en richtte zijn eigen companie FLAK op.

Navas creëert een dansvorm die charismatisch, elegant, 

meditatief, universeel en formalistisch in zijn concept is,  

mét een doorgedreven fascinatie voor de eenvoud van  

beweging, licht en muzikaliteit.

Eerder werkte José Navas met verschillende componisten 

en livemuzikanten als Kris Defoort.

In “S” zijn de pianowerken Gnossiennes en Gymnopédies 

van Eric Satie het uigangspunt en zijn inspiratiebron.  

De voorliefde voor deze componist deelt hij met Claire  

Chevalier die deze muziek tot leven brengt. De Candese 

componist Alexander MacSween maakt een soundscape 

die dit alles in een hedendaagse context plaatst.



Het Michaël Van Waeyenberge Fonds  

nodigt U en uw familie van harte uit  

op de dansproductie “S”  

door Company FLAK  

met choreograaf José Navas 

 Vrijdag 23 oktober 2009 om 20u stipt  

in de Stadschouwburg van Brugge,  

gevolgd door een uitgebreide receptie.

Stadschouwburg  

Vlamingstraat 29

8000 Brugge

Deuren vanaf 19u  
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Het Michaël Van Waeyenberge Fonds heeft als doel het 

psychisch en fysisch welzijn van leukemie-patiënten en hun 

familie te bevorderen, alsook het wetenschappelijk onder-

zoek naar leukemie te ondersteunen.

Het fonds financiert jaarlijks een psychologe op de dienst 

hematologie in het U.Z. Gasthuisberg te Leuven. Daarnaast 

biedt het financiële steun aan de getroffen families die 

hun medische kosten niet zelf kunnen betalen. 

De research naar leukemie vertrouwt het fonds toe aan Prof. 

Cathérine Verfaillie die in 2009 opnieuw een cheque ontving 

voor het Michaël Van Waeyenberge stamcellabo in het U.Z. 

Gasthuisberg te Leuven.

Het fonds dankt U voor uw welwillende steun zodat het zijn en- 

gagementen en doelstellingen verder kan blijven realiseren. 

namens
Prof.  Marc Boogaerts

Kris De Brabandere 
Véronique De Clerck - Santens 

Beatrice De Coene - De Beir
Matthias Doornaert

Bruno Dumolin
Eline Dumolin - Dejager

Francois Hardeman
Joe Lano

Frans Lievens
Melissa Maas - Van Waeyenberge
Giulia Saverys - Van Waeyenberge

Gregory Spanjaers
Bieke Spoo

Alexandra Steel
Mieke Toye - Versele

Jean Vandemoortele
Frederik van Latem
Tim Van Peteghem

Gabriël en Yolande Van Waeyenberge - Zelderloo
Nathaniel Van Waeyenberge

Catherine Vercruysse - De Jonghe
Michael Vervisch

Jean-Paul Waelkens


