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PERSBERICHT  SKYTIME 2014 – Moon Rainbows

Voor directe publicatie: 

In de nacht van 28 op 29 september vindt er nabij Rotterdam een piepklein concert 
plaats van het bijzondere soort: Ruimte in Beweging, kunst en cultuurplaats in 
Schiedam, ondertussen ruim bekend en geliefd bij Rotterdamse makers en publiek, 
wordt ontmoetingsplek voor een concert van live-streaming, waarbij beeld en geluid 
op het moment dat ze gemaakt worden, kunnen worden uitgewisseld via het internet,
ook al zijn de makers op compleet verschillende plaatsen over de hele wereld. 

De line-up liegt er niet om: de Amerikaanse componiste Pauline Oliveros, een 
begrip voor de liefhebber van Nieuwe Electronische muziek, performance 
kunstenares Ione, het opkomende duo Kiori Kawai en Aaron Sherwood, inmiddels 
ook bekend als de oprichters van het nieuwe-media collectief Purring Tiger, 
componist en musicus Carman Moore, inmiddels nagenoeg legendarisch in de New 
Yorkse nieuwe muziek-scene, verder de lichtkunstenares Raphaele Shirley en 
beeldend kunstenaar Richard Jochum, danwel de New Yorkse videokunst-pionier 
Davidson Gigliotti. 

Vanuit de Nederlandse kant stuurt Thomas Körtvélyessy, gekleed in zijn inmiddels 
goed bekende witte schilderspak zijn kenmerkende mix van grote sprongen, subtiele 
gebaren, en grillig-onverwachte wendingen met al zijn lichaamsdelen tegelijk. 
Hij wordt daarbij live-opgenomen door de van oorsprong Mexicaanse filmmaker 
Adolfo Estrada Vargas. 

Het geheel is onderdeel van het project Skytime van de Amerikaanse nieuwe-dans 
en intermedia-pionier Elaine Summers, een viering van de hemel in alle mogelijke 
talen, vormen, manieren, met als centraal medium het internet. De ondertiteling 
“Moon Rainbows” verwijst naar de regenbogen die er regelmatig 's nachts over de 
watervallen van het Nam Lolwe / Nalubaale / Victoria Nyanza meer te zien zijn. 

De live-stream is wereldwijd te volgen op 
http://realdancecompany.org/skytime2014streaming.html 

Wie er helemaal dichtbij wil zijn in Schiedam dient in verband met beperkte plaatsen 
vóór 27 september te reserveren door een mail te sturen aan 
info@realdancecompany.org of zich te melden via het aangemaakte evenement op 
Facebook. Entree €5,- plus donatie. 

mailto:info@realdancecompany.org
http://realdancecompany.org/skytime2014streaming.html
http://elainesummersdance.com/
http://www.skytime.org/skytime_history.html


Inloop is vanaf middernacht, het concert begint om 1.00 uur 's ochtends, 
Nederlandse tijd. Tot dan zal oud en nieuw werk uit deze serie worden vertoond, 
waaronder niet eerder gepubliceerde videos door Thomas Körtvélyessy als 
kunstenaar-in-residentie in Venetië. Voor meer informatie online kijk op 
http://hemellopers.blogspot.nl

Overige inlichtingen: 06-27493972 

Hartelijk welkom! 

samenwerkingspartners: 

This performance is kindly supported by a grant of the New York State Council on the Arts  - 
Deze uitvoering komt totstand dankzij subsidie van de KultuurRaad van de Staat New York. 
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