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İLK KEZ İSTANBUL’DA 
 
 
 
Hollanda’nın en eski dans topluluklarından Nederlands Dans Theater Türk bankacılık sektörünün en 
büyük 5 bankasından biri olan Finansbank’ın katkılarıyla ilk  defa İstanbullu sanatseverler ile buluştu... 
 
1959 yılında, geleneksel çizgideki eski Hollanda Balesi’nin 18 üyesi tarafından, yeni dans biçimleri ve 
teknikleri keşfetmek amacıyla kurulan Nederlands Dans Theater, bugün dünyanın en yenilikçi ve 
dinamik dans topluluklarından biri olarak kabul ediliyor. 
 
Tüm üyelerinin klasik bale eğitimi almış olmasıyla dikkat çeken ve 30 kişilik ana dansçı grubundan 
oluşan Nederlands Dans Theater, tüm dünyada performans ve vizyonundaki özgünlüğü ve yenilikçiliği 
ile tanınıyor.  
 
Dünyada ‘modern dansın kalıplarını değiştiren koreograflarından biri’ olarak tanımlanan Jiŕi Kyliăn 
tarafından hazırlanan ve 3 bölümden oluşan muhteşem dans gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi’nde 
(AKM) buluştuğu yüzlerce İstanbullu dansseveri büyüledi.  
 
WINGS OF WAX 
İlk kez 1997 yılında sahnelenen ve performansı, Naterlands Dans Theater’in 8 dansçısı tarafından 
gerçekleştirilen Wings Of Wax adlı gösteride Jiji Kylian, Yunan Mitoloji kahramanı Ikurus’a göndermeler 
yapıyor. Mitolojiye göre babasının balmumundan yaptığı kanatlarla uçmayı başardığına inanılan Ikurus, 
kendisine verilen öğütleri tutmayarak güneşe yakın uçar. Yakın uçuş nedeniyle Güneş Tansı’nın 
kızgınlığına hedef olan Ikurus’un kanatları erir ve Ege Denizi’ne düşerek boğulur. Ikurus’un boğularak 
öldüğüne inanılan Sisam Adası çevresindeki denize adını vermiş. 
 
SINFONIETTA 
Dünya prömiyeri 1978z yılında gerçekleştirilen Sinfonietta adını Leo Lalacek’in aynı adlı bestesinden 
alıyor. Sinfonietta’yı büyükannesine itaf eden Jiji Kylean yapıt için şunları söylüyor: 
“Sinfonietta aslında kendi kendine oluşmuş bir yapıt. Bunun sebebi çok kısa sürede çok zor koşullarda 
tasarlanmış olması. Yapıtın keografi süreci, topluluğun gelecek için planlar yapmadığı ve huzursuzluklar 
yaşadığı bir döneme denk geldi. Bu yapıtın kostüm tasarımcısı Walter Noble’de bana yardım elini 
uzatınca, ne olursa olsun başladığımız bu işi bitirmeye karar verdik. Dansçılardan provalar için bize özel 
zaman ayırmasını istedik. Sonuç olağan üstü oldu.Charleston’daki prömiyere gelen izleyicilerin yapıtın 
sonunda neredeyse sandalyelerinin üzerine çıkıp coşkuyla bizi alkışladılar. O an topluluğun 
depresyondan çıktığı an olarak tarihe geçti. Topluluğumuzun geleceği için yeni ufuklar açan 
“Sinfonietta” Nederlands Dans Theater’in temel taşlarındandır” 
 
WALKİNG MAD 
İlk kez 2001 yılında sahnelenen Walking Mad, Maurice Ravel’in “Bolero” ve Arro Part’ın piyano için 
bestelediği “Flüt Atina” adlı yapıtları eşliğinde tasarlanmış. İzlenimci ve minimalist etkiler altındaki bu 
sürükleyici yapıtın dekor ve kostümleri de keografa ait. Sokrates’in “En büyük nimetlerimiz bizlere 
deliliğimiz sayesinde gelir” adlı sözünden ilham alınarak tasarlanan “Wolking Mad” ile Neederland Dans 
Theater’in 21. yüzyıl koreografik çizgisine örnek olarak gösteriliyor. 
 


