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DANS Een concert? Vet feestje? Youtube-choreografie? Collectieve leessessie? 
De nieuwe voorstelling van Jan Martens is het gewoon allemaal. 
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Het samenspel tussen dans en muziek is zinderend. © Phile Deprez 

 

Rule of three slaat in als een, euhm, drum. De lichten gaan uit. Stilte voor de 
storm. Plots schrikt een snoeiharde drumslag je wakker. Een blauwe flits 
verblindt het oog. Nog een dreun. Weer een flits. En nog één, en nog één. 
Drummer en muziekproducer Nah maakt zijn entree met een knal. Het 
komende uur zal de Amerikaan slaan en zalven met zijn drumstel, tovert hij 
de meest verslavende samples uit zijn computer en switcht hij moeiteloos 
tussen noise en minimale electronica. Wat een attitude. Fuck je buren en 
dat veel te kleine theaterstoeltje, je lijf houdt het niet stil. 

Ook de dansers Steven Michel, Julien Josse en de spitante Courtney 
Robertson laten zich leiden door het rusteloze drumgeweld. In ultrakorte 
scènes, telkens gecut door een black-out, bewegen ze strak geritmeerd, dan 
weer bezwerend repetitief. Het vocabularium herinnert aan social 



dances en kitscherige nachtclubmoves uit de jaren 70 (of wat we ons daar 
tenminste bij kunnen voorstellen), maar ook aan de marionetten van het 
Bauhaus, de biomechanica van Meyerhold of locking uit de hiphop. Echt 
boeiend zijn de dansfrases op zich niet altijd, maar het gaat dan ook veeleer 
om hun effect. Ze leiden je in trance, gestuwd door de harde muziek, de 
langdurige herhaling en felle lichtshow. 

Het contrast met Jan Martens’ vorige productie kon niet groter zijn. 
Waar The common people ontwapende met een serie intieme duetten 
tussen amateurs, laat Martens hier zijn punkvibe zien. Ruwe kracht en 
kwetsbaarheid, ze cirkelden in zijn oeuvre altijd al als magneten rond 
elkaar. 

Rule of three is op alle vlakken een ‘hedendaagse’ voorstelling, een 
eclectische hyperdance die swipet van ‘throat dance’ naar ‘zombie spiral’ – 
als op het betere Youtube-kanaal. In het zinderende samenspel tussen dans 
en muziek vat Martens de mindset van onze hectische tijd: routineus 
verdoofd door almaar nieuwe prikkels, fragmentarisch, zappend, 
concentratiearm. 
Dat snelle ritme breekt de choreograaf af en toe met fragmenten uit 
verhalenbundels van Lydia Davis, die je in alle rust op een grote projectie 
kan lezen. Het zorgt meteen voor een heel ander soort van denken en 
beleven: niet het impulsieve lichaam reageert, maar de geest. Jammer dat 
Martens dat literaire spoor niet ten volle uitwerkt en het contrast met de 
zintuiglijke overprikkeling opdrijft. Maar wat een hypnotische muzikale trip 
blijft deze Rule of three. 
 
Charlotte De Somviele 

 


