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Skyline

Project Sally Maastricht
Dansgezelschap Project Sally Maastricht, onder leiding

Stel je voor…

van Stefan Ernst en Ronald Wintjens, maakt dans voor

Je blik gericht op de horizon.

jong, jongeren en iedereen jong van hart. Vanuit hun

Achter je liggen de contouren van het bekende en

thuisbasis Maastricht, waar Nederland, België en Duits-

Voor je ligt het wijde open.

land elkaar ontmoeten, verzamelen ze jonge dansers
en choreografen vanuit de hele wereld om zich heen,

Skyline gaat over hoop.

om hun talenten tot bloei te brengen, de taal en

We volgen een groep jonge mensen wier wegen zich

esthetiek van dans te spreken en een jong publiek te

kruisen op een zoektocht naar zichzelf. Ze delen hun

inspireren en letterlijk in beweging te zetten.

reis en maken elkaar tot medereizigers in hun leven.

Sinds de oprichting in 2006 bracht Project Sally succes-

Skyline is een indringende theatrale dansvoorstelling

volle dansvoorstellingen op de planken, waaronder

over hoopvolle zoektochten naar liefde, lef, vriend-

Blauw, Hij Komt, Dansparels, Jeuk en Bull’s Eye. Werk

schap en een nieuwe wereld. Een jonge generatie

van Project Sally was ook te zien bij Conny Janssen

dansers neemt het kompas in eigen handen en gaat

Danst, Galili Dance, Nederlandse Dansdagen, Saar-

het avontuur aan.

ländisches Staatstheater, Noord Nederlandse Dans
en Dansgroep Amsterdam.

Met Skyline presenteert Project Sally Maastricht op-

‘Limburg is een dijk van een gezelschap rijker.’

nieuw een eigenzinnige wereld waarin virtuoze dans,

(Maastricht Actueel)

muzikaliteit en vormgeving samensmelten tot één
beleving. Naast nieuw werk van choreografen Stefan

Stefan Ernst

Ernst & Ronald Wintjens verbinden zij in Skyline cho-

Stefan Ernst (1975), artistiek directeur van Dansgezel

reografisch werk van internationale gastchoreografen

schap Project Sally Maastricht, is behalve choreograaf

Itzik Galili en Roy Assaf en van Martin Harriague, jong

ook cineast en componist. Hij maakte de muziek voor

talent uit eigen kweekvijver. t

onder meer de voorstellingen Bull’s Eye, Super en Jeuk.
Voor die tijd had hij een rijke danscarrière. Ernst danste
bij gezelschappen als Introdans en Conny Janssen
Danst. Bij Conny Janssen werkte hij ook lange tijd als
repetitor. Bij Introdans maakte hij zijn eerste zelfstandige choreografie. Na zijn choreografiedebuut volgden

t talentontwikkeling

vele (inter)nationale danswerken, onder meer voor het
vrijdag t 20.00 | zaterdag t 17.00 | zondag t 13.30

Saarlandisches Staatstheater Saarbrücken, Productie-

fessional en amateur, danser en toeschouwer voorzien

huis Brabant, Danshuis Station Zuid, De Nederlandse

worden van een flinke portie hedendaagse dans.

Dansdagen en jeugddansgezelschap De Stilte.

Ronald Wintjens heeft ruim dertig choreografieën op

Stefan Ernst is als choreograaf en docent regelmatig

zijn naam staan. Zijn werk was onder meer te zien bij

werkzaam op de dansacademies in Tilburg, Rotter-

Galili Dance, Conny Janssen Danst, Dansgroep Amster-

dam en Arnhem. Nationaal en internationaal geeft

dam, Danshuis Station Zuid en Huis voor de Kunsten

hij diverse workshops en is hij actief als coach.

Limburg.

Ronald Wintjens

Martin Harriague

Ronald Wintjens (1972), algemeen directeur van

Martin Harriague (1986) danst, componeert en choreo-

Dansgezelschap Project Sally Maastricht, creëert bij-

grafeert. Hij maakt visueel aantrekkelijke, theatrale

zondere dansproducties en dansfilms voor de jeugd en

dansstukken, leidt zijn adhoc-gezelschap Compagnie

houdt zich bezig met danseducatie. Zijn eigenzinnig

XIN in Bordeaux en danst bij de Kibbutz Contemporary

entrepreneurschap zorgt ervoor dat jong en oud, pro-

Dance Company KCDC in Israël. Hij creëerde werk voor
onder meer het Ballet Nationale de Marseille en Noord
Nederlandse Dans. Harriague won in Hannover de
Scapino Productieprijs 2015 voor zijn choreografie
Beauty and the Beast. In oktober 2017 gaat zijn choreografie Prince in première bij het Scapino Ballet.
Martin Harriague wil met zijn werk inspireren en de
wereld veranderen. Een wereld van hoop, liefde, respect
en tolerantie. Zomer 2015 maakte hij in samenwerking
met Project Sally Maastricht In de stormachtige dansvoorstelling REVOLT, die ook tijdens Musica Sacra
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musica sacra maastricht is een coproductie van Stichting Musica Sacra, Theater
aan het Vrijthof Maastricht en Omroep MAX Radio 4; filmselectie i.s.m. Lumière.

Maastricht in première ging.

wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Elisabeth Strouven Fonds,
Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof, Fonds 21, Stichting Culturele Educatie
Maastricht, Limburgs Festival Platform, Huis voor de Kunsten Limburg, VVV
Maastricht, de Vrienden van Musica Sacra Maastricht en alle (concert-)locaties
en samenwerkingspartners. De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt
door anonieme giften van particulieren. mediapartners Omroep MAX,
KRO-NCRV, Brava, L1, Media Groep Limburg, RTV Maastricht.

musica sacra maastricht

Jean Boelen, directeur Theater aan het Vrijthof Maastricht
Jacques Giesen (voorzitter); Jos Leussink (adviseur);
Russell Postema (Omroep MAX); Lieke Wijnia, Sylvester Beelaert en Fons Dejong
(Musica Sacra Maastricht) raad van toezicht Jean Jacobs, Eddy Klomp, Bas Huijser,
Barbara de Heer en Michel Cobben
projectleiding & fondsenwerving Fons Dejong marketing & publiciteit Hetty van
Dongen productie Raf Meijers redactie Philip Leussink, Jacinta Wetzer, Sylvester
Beelaert en Fons Dejong vormgeving Philip Leussink uitbalie Joyce Limpens-Paquay
technische coördinatie Sander Ronden facilitair Claire Dullens en Nandi Nijsten

STEUN HET FESTIVAL Voor een bijdrage vanaf € 40 geniet u als Vriend van
Musica Sacra Maastricht vele voordelen. Zie voor meer informatie en aanmelding
www.musicasacramaastricht.nl/vriend.

Theater aan het Vrijthof, Omroep MAX, NPO Radio 4,
Zuyd Hogeschool, Lumière Cinema Maastricht, philharmonie zuidnederland,
Boekhandel Dominicanen, VIA ZUID, Toneelgroep Maastricht, Studium Generale
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@FestivalMSM | #MSM2017
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