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Een authentieke show met Ierse
muziek, zang en dans

De liefde voor Ierse stepdance klinkt door in de naam van de
Danceperados. Dansen, zingen en muziek maken is deel van
het Ierse DNA, en de Danceperados zijn geen uitzondering. Zij
zijn dansgek.
Elk land heeft zo zijn kerstradities. Ierland is dan ook geen uitzondering. De Danceperados brengen met hun Spirit of Irish Christmas
show de unieke tradities van het Groene Eiland, en laten het publiek achter met een goed gevoel over de Ierse levensstijl. Een van
de bijzondere tradities is de ‘Wren Boys’. Jonge mannen schminken
hun gezicht zwart en dragen kostuums van stro. Het hoogtepunt
van de outfit is een decoratief stromasker. De Wren Boys gaan van
huis naar huis en zingen speciale liederen. Ze dragen een dood
winterkoninkje (een ‘Wren’) en proberen door hun zang geld op
te halen voor de begrafenis van het vogeltje. Het opgehaalde geld
wordt uiteraard verdronken in een lokale pub, onder het genot van
gezang en muziek. Er zit hier echter een diepere betekenis achter:
het dode winterkoninkje symboliseert het einde van het jaar. Het
roodborstje daarentegen staat voor het nieuwe jaar. Deze tradities
gaan terug tot ver voor het christendom.
De Spirit of Irish Christmas show herinnert ons eraan dat er ooit
een ander soort kerstfeest was, voordat de globaliserende wereld gedomineerd werd door de Anglo-Saksische, Disney-aangedreven beelden van de Kerstman. Ieder land had zijn eigen
unieke feest. De kaars was bijvoorbeeld een mystiek symbool uit de
tijd dat de Engelse bezetters de Katholieke mis in het Iers verboden.
Een kaars op de vensterbank was een geheim teken dat daar een
veilige plek was voor een geheime misdienst. Er zijn oude psalmen
en gezangen in het Iers die alleen met kerst gezongen worden, zoals de Wexford Carol. De Danceperados hebben deze opgenomen
als deel van de show. Kerstvieringen zijn een levende traditie voor
de Ieren, en ook sommige fantastische moderne kerstliedjes zoals Fairytale of New York hebben hun weg in de show gevonden.

Een multivision toont winterse Ierse landschappen en Kerstthema’s, die perfect mengen met de muziek, zang en dans. Het
publiek wordt meegenomen door de geest van het Kerstfeest
in Ierland.
Zowel in het verleden als vandaag de dag, verdienen veel Ieren hun
brood in het buitenland. Kerst is voor al die emigranten de beste
kans om thuis te komen. Ze hebben hun vrienden en familie een
jaar lang niet gezien, en vinden het heerlijk om samen Kerst te vieren. De pubs zitten vol en iedereen drinkt samen een drankje of
twee. Dit is ook altijd een prachtige kans om een paar ‘jigs&reels’
te spelen of er naar te luisteren. Sommige liedjes hebben zelfs een
kerst-gerelateerde naam, zoals Christmas Eve. Dit is waar de kerstviering en het Ierse stepdancen veel gemeen hebben.
Bij het meten van de kwaliteit van een stepdance-show kijken veel
mensen alleen maar naar de dansers. Bij de Danceperados worden
de dansers geëvenaard door de muzikanten en zangers, die allemaal een succesvolle solocarrière hebben, prijzen hebben gewonnen voor hun albums en een inspiratie zijn voor de volgende generatie Ierse muzikanten. Bijvoorbeeld Geraldine MacGowan, die veel
zullen herkennen als de zangeres voor OISIN in de jaren ’70, die met
bekende singer/songwriter Ian Smith gewerkt heeft. Een heel kerstachtig instrument is de harp, en met Floriane Blancke heeft de band
één van de meest toonaangevende Keltische harpisten van onze
tijd. Het sextet wordt voortgestuwd door de dynamische percussie
van Niall Carey.

Als kers op de taart is er dan Eimhin Liddy, die met legendarische
shows zoals de Celtic Legends, heeft opgetreden en in de studio
heeft gestaan. De choreografie is in de vertrouwde handen van
tweevoudig wereldkampion Michael Donnellan. Hij was leidend
danser bij Riverdance en Lord of the Dance. Hij wordt alom gezien
als één van de 10 beste Ierse stepdancers van zijn tijd. Hij heeft niet
alleen indrukwekkende dansen gemaakt, maar de show ook nog
eens helemaal afgestemd op de verhaallijn van onze artistiek directeur Petr Pandula.
Het handelsmerk van dit collectief is het ontbreken van opgenomen dans, wat zoveel andere stepdance-shows wel hebben.
Als je naam al zegt dat je dansgek bent, dan moet je het immers
wel live doen! Op veilig spelen en terugvallen op opgenomen dans
is tegen de ethos van de Danceperados. Opgenomen dans is fataal
voor spontaniteit en improvisatie, en dat is nou net de kracht van
Ierse volksmuziek en dans. De recensies van de Danceperados of
Ireland roemen de filosofie “Hou het simpel en live”. Effecten, dure
lichtshows en rijen na rijen van dansers leiden alleen maar af van
waar het eigenlijk om gaat. Het gaat om muziek en dans en een
betekenisvolle verhaallijn. Als een show live is, wordt het vuur en de
passie in het DNA van de dansers verspreid als een lopend vuurtje.
Twaalf dansers die er live helemaal voor gaan, zijn even krachtig als
een tweemaal zo grote cast.
De Danceperados zijn pioniers in een nieuwe beweging die
probeert de Ierse volksdans uit de handen van grote productiebedrijven te bevrijden. Het gaat niet om op veilig spelen
en de makkelijke weg kiezen in een Las Vegas-achtige show.
Zowel de media als het publiek worden opgezweept door de
positieve energie van dit frisse en eerlijke concept. Het ensemble heeft al meerdere keren staande ovaties gekregen
voor hun prachtige balans van cultuur en show.
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