PERSBERICHT CREATIEBEURS JONGE MAKERS 2021
Na vele jaren met een prijsuitreiking en prijzen Jong Werk stapte TAZ begin 2020 over
naar de ‘Creatiebeurs Jonge Makers’. Het traject zet in op een duurzame
relatie tussen de jonge makers, partners, investeerders en publiek. Duurzaam in tijd,
ondersteuning en groei, met het oog op de verdere ontwikkeling en het maken van een
nieuwe creatie door de laureaten. Met deze creatiebeurs gaat TAZ, samen met partners
en investeerders, een vervolgtraject aan met een startende kunstenaar. De kunstenaar
krijgt de kans om binnen de twee jaar een nieuwe creatie te presenteren op TAZ. Recent
werden alle kunstenaars die op TAZ#2021 en Zomer in O. (het corona alternatief voor
TAZ#2020) binnen het Jong Werk te zien waren uitgenodigd een pitch in te dienen voor
de creatiebeurs.

LAUREAAT CREATIEBEURS JONGE MAKERS 2021

De tweede beurs gaat naar Laurens Aneca, hij zal samen met Serdi Faki Alici een
voorstelling maken.
‘Laurens Aneca overtuigde de jury met zijn voorstel ‘Serdi’. De schets van Serdi draagt de
belofte in zich van een werk dat het resultaat is van een intieme, eerlijke en
vertrouwensvolle band tussen twee personen die onlangs vrienden zijn geworden. De jury
honereert en gelooft ook in het welslagen van de poging om troostend en hoopgevend te
zijn voor jongeren. De jury waarschuwt voor het gevaar dat het een ‘voorstelling over’
wordt, maar vertrouwt ook in de oprechte zoektocht van de makers om er een tweezang
van te maken tussen zelfbewuste kunstenaars.’
ACHTERGROND
Laurens was vorige zomer dramaturg en coregisseur (naast Jesse Vandamme) van
Giants, een voorstelling binnen het Jong Theater parcours. Bovendien maakte hij deel uit
van het Camping Sunset collectief dat Ten Oorlog II speelde.
Onlangs regisseerde hij samen met Jesse Vandamme en geïnspireerd door Ingmar
Bergmans gelijknamige tekst Scènes uit een huwelijk.
Serdi is muzikant en beatboxer. In het theater zette hij zijn eerste stappen via de
jongerenwerking van Union Suspecte en speelde hij mee in Legal Illegal en Carnival
Of Guilt. Hij was ook te zien in Bezette Stad (KVS) en was als maker betrokken
bij Woyzeck Serdi Faki, waarin hij de hoofdrol vertolkte. Na de residentie
van TransfoCollect in ARSENAAL/LAZARUS speelde hij ook in de voorstelling JUST=.
Laurens leerde Serdi kennen tijdens de repetities voor Dissident van Lara Staal.
‘Meteen voelde ik een diepe connectie met Serdi. Telkens als hij mij iets vertelde,

vonkten zijn ogen en trilde mijn hart. Onze samenwerking tijdens Dissident liep
fantastisch, we waren als broers. Op een dag vertelde hij me zijn levensverhaal.‘
En het is dit verhaal dat ze nu samen willen maken en vertellen. Een verhaal van
trauma’s, jeugdinstellingen, drugs, maar ook hoop, liefde en vertrouwen. Dankzij
breakdance en beatbox vond Serdi vanaf zijn twaalfde letterlijk en figuurlijk zijn stem.
Lange gesprekken vormen nu hun samen-zijn, om zo een verhaal te vertellen dat voor
veel mensen, vooral jongeren in moeilijke omstandigheden, inspirerend, hoopgevend en
troostend kan zijn.
Serdi (werktitel) gaat in première tijdens TAZ#2023.

CREATIEBEURS JONGE MAKERS 2020

De eerste beurs ging naar Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms, afgelopen zomer
met Bartlebabe te zien binnen het Jong Theater op TAZ. Voor hun nieuwe voorstelling
Ambient Theatre Fury zetten ze hun artistiek onderzoek verder naar de relatie tussen
digitalisering en subjectiviteit in crisis. Net als in vorig werk combineren ze
uiteenlopend tekstmateriaal, vaak digitale ‘readymades’ of templates, met beeldende
elementen en een uitgesproken lichamelijkheid.
Ambient Theatre Fury gaat eind maart in première bij CAMPO (Gent) en reist deze zomer
ook af naar TAZ.

PARTNERS EN INVESTEERDERS

Als trouwe partner ondersteunt Sabam de beginnende kunstenaar met € 7.500 en
advies omtrent promotie, spreiding en ontwikkeling.
Ook De Grote Post neemt jong talent meer dan ter harte, naast hun eigen
residentenprogramma bieden ze een extra residentie, artistieke ondersteuning en alle er
aanwezige faciliteiten aan.
TAZ investeert € 2500 en ondersteunt de jonge makers op logistieke, productionele ,
communicatieve, artistieke en zakelijke wijze.

