
InesInez is

(uit het woordenboek:)
dans de; m -en 1 ritmische beweging vh lichaam op de maat vd muziek; geheel van
figuren die men dansend doorloopt: de ~ ontspringen aan een gevaar ontkomen 2 het
muziekstuk

dan·sen danste, h gedanst 1 zich ritmisch bewegen op de maat vd muziek 2 (vrolijk)
springen en huppelen

‘Dans is beweging in tijd en ruimte’

  

InesInez is opgericht door: Inez Wolters (1984, Eindhoven, NL) in oktober 2008.
 InesInez is een productiekeuken. In deze productiekeuken borrelt het van actie! Het doel is om
op vele verschillende manieren via dans, theater en muziek de emotionele mens in de
toeschouwer aan te raken. Onder de vleugels van InesInez wordt samengewerkt met een
steeds wisselende formatie van dansers, performers en muzikanten. Kernwoorden zijn
Bewegen en Beroeren. Dankzij de productiekeuken staat er altijd wel nieuw werk te borrelen op
het vuur of komt er iets vers uit de oven. Er staat ook altijd wel werk in de keukenkastjes, of
ergens op een plank, gerijpt en helemaal klaar om opnieuw naar buiten te treden. Zo is er
mogelijkheid te experimenteren met nieuwe ingrediënten, zonder dat goede, oude recepten
verloren gaan.

  

De samenstelling van performers, dansers, muzikanten en spelers kan elke keer anders zijn. Dit
is sterk afhankelijk van het concept van de maker, of makers, van het destbetreffende project.
Er kan een project onstaan uit eigen initiatief of in opdracht van bijvoorbeeld een festival, een
theater, of de buurman die een theatraal tintje wil geven aan zijn tuinfeest. Ook de rol die een
locatie speelt kan meer of minder waarde hebben, afhankelijk van de boodschap of kern van
het concept. In den beginne valt over alles te praten en te fantaseren!

  

Belangrijke elementen zijn meestal absurdisme, details uit het dagelijks leven, humor en
fantasie. De oprechtheid van de zwoegende mens, het absurdisme uit het dagelijkse leven, de
humor van de ongemakkelijke of naïeve mens en de hoop en wanhoop van elke vorm van
relatie zijn terugkerende thema’s. Bij InesInez wordt telkens naar een nieuwe manier gezocht
om de emotionele mens in de toeschouwer aan te raken.

 Het is en blijft de bedoeling dat InesInez een flexibel, bewegend geheel is. Vele verschillende
makers, dansers, performers en muzikanten kunnen op zeer uiteenlopende manieren betrokken
zijn bij een project van InesInez. Als maker, als danser, als drummer, zelfs als
barman-performance of dichtende-omroepster, in principe kan het allemaal. Er wordt gewerkt
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vanuit de overtuiging dat een creatief idee altijd centraal kan staan. Ook wanneer het einddoel
of bepaalde praktische voorwaarden anders doen lijken. Met andere woorden; de artistieke en
praktische kant gaan hand in hand.
 Zoals J.A. Deelder schrijft:

 ‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.’
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