
Kitchen Table Conversations - Lichaam en (on)macht

Welkom bij Kitchen Table Conversations van Studium Ge-
nerale van ArtEZ University of the Arts. 

Na lange tijd van lockdowns en afstand, ontmoeten licha-
men elkaar weer in de academies en openbare ruimte. Wat 
draag je mee, hoe verhoud je je tot elkaar, wat belichaam je 
zoal? In uiteenlopende workshops onderzoeken we de die-
pere lagen hiervan en het spanningsveld tussen het indivi-
duele en het collectieve, dat door de pandemie scherp naar 
voren is gekomen.

‘s Middags ligt de focus op je eigen houding en ideeën, be-
wegingen en overwegingen in geest en lichaam, bij collec-
tieve ervaringen zoals de COVID-19-pandemie. De vragen 
en onderwerpen die aan de orde komen in deze workshops 

worden deels gezamenlijk bepaald door de groep deelne-
mers. 

Er zijn twee workshops, beide van 14.00-17.00 uur. In de ene 
workshop maak je in een directe onderdompeling kennis 
met socratische gesprekstechnieken, in de andere met peda-
gogische theatertechnieken. Er is geen publiek, er zijn alleen 
deelnemers maar vrees niet: er is geen voorkennis vereist.

ś Avonds verschui�  de aandacht naar artistieke vormen 
om het lichaam te verbeelden. In de twee workshops komen 
verschillende vormen aan bod om het lichaam weer te ge-
ven in ge� lmde miniaturen of choreogra� sche ruimte, om 
daarmee het bewustzijn te vormen, te versterken en uit te 
dagen. 

Middagprogramma
Giselle Vegter (NL)
14:00-17:00, � eaterzaal

In haar workshop zal artist educator 
Giselle Vegter pedagogische theatertech-
nieken inzetten bij een kort onderzoek 

naar de vraag hoe een mens, een individu, zich (onbewust) 
voelt en positioneert bij een collectief vraagstuk. Hoe kun 
je je via het lichaam verplaatsen in de onbekende ander? 
Hoe spelen je verhouding tot de groep, groepsdynamiek 
en hierarchiëen daarin onbewust (of bewust) een rol?

Wouter Klein Velderman (NL)
14:00-17:00, LAB 0.01

In de afgelopen jaren zijn we allemaal 
geconfronteerd met de kwetsbaarheid 
van ons lichaam en dat van anderen. De 

pandemie en bijbehorende voorzorgsmaatregelen riep-
en allerlei ethische vragen op over de verhouding tussen 
individu en collectief, verantwoordelijkheid en vrijheid. 
We hebben hierover allemaal onze eigen verhalen en 
ervaringen. Tijd dus voor een goed gesprek!

Pauze
17:00-18:45, Kantine, Willy & Hendrike

Willy en Hendrike verzorgen speciaal 
voor dit programma pizza’s naar keuze 
plus een drankje. Wil je mee eten? Dat 

kost €3,50. Er zijn vegatarische en veganistische opties 
beschikbaar. De bereiding van de pizza’s duurt +/- 20 min.

Individu / collectief:

Socratisch gesprek:

Pizza en een drankje:

Dinsdag 23-11-2021, ArtEZ Zwolle, Rhijnvis Feithlaan 50



Avondprogramma
Pauline Kalker (NL)
19:00-22:00, Boetseerlokaal

In haar workshop presenteert Kalker (bi-
jna) 25 jaar Hotel Modern vanuit het per-
spectief van ons thema: Het lichaam en 

(on)macht. ‘‘Een versmelting van muziek, performance, 
poppenspel en � lm.” Vervolgens ga je zelf aan het werk om 
de methode Hotel Modern uit te proberen. Met de beschik-
bare materialen creëren de deelnemers het begin van hun 
eigen Grote Miniatuurwereld.

Paula Chaves Bonilla (EN)
19:00-22:00, � eaterzaal

Chaves Bonilla: “In this workshop on 
the body and power(lessness) I will 
bring a concept from Indigenous Am-

erindian cosmogonies: the body-territory, in which the 
body inhabits the territory but the entities of the territory 
inhabit the body as well [...] We will do physical exercis-
es with embodied practices that connect heart and word, 
body and mind, feeling and thinking together.”

Poppenspel als belichaming harde realiteit

Amerindian cosmologies to embodied activism

Boetseerlokaal
B.0.17, begane grond

19:00-22:00 Pauline Kalker
ArtEZ docent: Douwe Dijkstra

LAB
L.00.1, begane grond

14:00-17:00 Wouter Klein Velderman
ArtEZ docent: Nelleke Hendriks

� eaterzaal
D.1.02, 1e  verdieping

14:00-17:00 Giselle Vegter
ArtEZ docent: Elsbeth Veldpape
19:00-22:00 Paula Chaves Bonilla
ArtEZ docent: Irene Muller

Kantine
D.0.01, begane grond

13:00-14:00 Ko�  e & thee
17:00-18:45 Pauze & pizza

Route naar LAB
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Entree

Rhijnvis Feithlaan 50

Parkeren: Turfmarkt
OV: bushalte WKC Diezerpoort 
of bushalte Trompstraat
Lopen/� etsen: 20 minuten lopen 
of 10 minuten � etsen vanaf 
station Zwolle 

Toegankelijkheid: Alle gebouwen 
van ArtEZ University of the Arts 
zijn bereikbaar per rolstoel. Er is 
een li�  aanwezig in het gebouw.


