Infofiche / MASSAGE-COLLAGE

PUBLIEKSTEKST
Je sluit je ogen ... Regen tokkelt op je hoofd,
handen kneden je schouders, een slang glijdt zig zag over je rug,
je arm wordt uitgeknepen als een tube tandpasta!
Je opent je ogen ... Gele bollen rond je hoofd,
groene vierkanten op je schouders, een rode lijn langs je ruggengraat,
blauwe driehoeken rond je armen!

In ‘massage-collage’ installeren jong en oud zich per twee op een rustig eilandje
in de ruimte voor een adempauze in de drukte. Begeleid door een gids die de
bewegingen voordoet, geven ouders en kinderen elkaar een korte massage.
Warm licht, vreemde geluiden en zachte kussens zorgen voor de sfeer.
Wat heb je gevoeld in je lichaam? Je hoeft het niet te vertellen met woorden, het
mag met stickers op kalkpapier. Verschillende vormen en kleuren kunnen jouw
sensaties verbeelden. Zo kun je ook zien wat de ander gevoeld heeft.
‘massage-collage’ is een veilige installatie die je in contact brengt met je lichaam
én met elkaar. De massage-handleiding krijg je cadeau zodat je thuis nog verder
kunt nagenieten.
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BEELD
Foto

Downloaden op Flickr
https://www.flickr.com/photos/51156224@N02/albums/72157664431700020

Video

https://vimeo.com/147120238
© Katrien Oosterlinck
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Field recordings en Sound design
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Stem

NL / Nyira Hens
FR / Sophie Van Everdingen

PLANNING
Doelgroep

Voor families met kinderen van lagere schoolleeftijd.
Voor klasgroepen van 1e t.e.m. 6e leerjaar.
Er bestaan twee versies van de instructievideo: een
basisversie voor jong en oud (6-9 jaar) en een versie met
moeilijkere bewegingen voor oudere kinderen (9-12 jaar).

Aantal deelnemers

max 26 deelnemers (per 2, soms per 3)

Aantal sessies

Tot 4 sessies per dag

Duur

1 sessie duurt 1 uur.
Schoenen uit, plekje zoeken, korte introductie – massage
begeleid door tekeningen op scherm, klankband met stem en
geluidscomposities, en Katrien in blauwe werkoverall die de
bewegingen voordoet – wisselen (gever en ontvanger) –
knutseltijd: indrukken weergeven op kalkpapier – bespreking.
Voor festivals is een bondige versie mogelijk van 40 minuten.
Bij meer tijd is de versie met extra plakband mogeljik. Hier
plakken de massage-gevers met tape op de ontvanger wat ze
gevoeld hebben in het lichaam.

Kado

Alle deelnemers krijgen de handleiding voor de massage,
zodat ze er thuis nog van kunnen nagenieten. Ook de
instructievideo kan online herbeken worden.
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CONTACT
Verkoop

Thassos, 0032 3 235 04 90, info@thassos.be

Producent vanaf 2017

wpZimmer, 0032 3 225 10 66, info@wpzimmer.be
facturatie: Patrick Sterckx, patrick@wpzimmer.be

Inhoud en techniek

Katrien Oosterlinck 0032 485 59 21 39
Katrien.oosterlinck@gmail.com

Performers (1 gids per
speeldag)

Katrien Oosterlinck (back up: Ariadna Estalella Alba, Iris
Carta en Caroline Mathieu)

TECHNISCHE FICHE
Infrastructuur

Een rustige, verduisterbare ruimte met oranje sfeerlicht en
geluidsinstallatie. Min. 7m x 5m open ruimte om kussens op
de grond te leggen.
Bij voorkeur in dezelfde ruimte tafels met 26 krukjes.
Staat mooi in een blackbox of gesloten
tentoonstellingsruimte. Is ook flexibel in opstelling voor
andere lokalen.

Timing

Opbouwtijd mét voorbereiding van licht, beamer en scherm is
1 uur, zonder voorbereiding 2 uur.
Afbraak duurt 40 minuten.

Materiaal dat wordt
meegebracht

-

Cirkeltapijten en kussens
Kalkpapier, stickers, tape en stiften.
Handleidingen massage
Tussenstuk Tunderbold – HDMI en VGA

Te voorzien

-

-

Projectiescherm of witte fond
Geluidsversterking met mini-jackaansluiting
Speakers aan weerszijden v/h scherm.
Oranje top-licht (6 PC’s met filter 158) voor massagezone met 2 PAR64 CP62 voor het circeltapijt voor het
projectiescherm. Open wit licht op tafel-eilanden in
collage-zone (2 Fresnel).
Beamer inhangen of op statief

-

Beamer en projectiescherm

Kan meegebracht
worden op aanvraag
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LICHTPLAN
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massage - zone

Collage - zone

