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LEADERSHIP MASTERCLASS
De coronapandemie heeft bewezen dat uitdagende tijden nieuwe kansen kunnen bieden, 

en dat stilstand vooruitgang niet hoeft uit te sluiten. Er is ruimte ontstaan voor nieuwe 

inzichten en mogelijkheden om op persoonlijk en professioneel vlak te groeien, en we 

hebben de potentie van online samenwerkingen verder kunnen onderzoeken. 

Samen met Nationale Opera & Ballet heeft Houthoff een aantal masterclasses samengesteld 

die focussen op leidinggeven op afstand.  

Goed leiderschap vraagt om aanpassingsvermogen, iedere situatie vraagt om een andere benadering. 

Toch is er een essentieel element in leiderschap dat altijd van belang is: focus. Matthew Rowe, muzikaal leider 

van Het Nationale Ballet en chef-dirigent van Het Balletorkest, deelt de leiderschapstechnieken en -ervaringen 

die hem hebben geholpen om zijn team succesvol door de crisis te loodsen. 
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Bekijk de masterclass op YouTube.
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Vol trots heet ik u welkom bij Ballet Bubbles:  
het eigen tourneeprogramma van de Junior 
Company van Het Nationale Ballet. In vijf uit- 
eenlopende werken, die elk andere kwaliteiten 
vereisen, tonen zeventien jonge dansers hun 
talent en veelzijdigheid. 

Te beginnen met de Pas de quatre uit The 
Sleeping Beauty. In de eerste helft van dit  
seizoen hebben alle dansers uit de Junior  
Company − als onderdeel van het corps de  
ballet − al met het grote gezelschap mogen 
meedansen in deze klassieker en hebben ze  
de Pas de quatre een half jaar lang vanuit de 
coulissen uitgevoerd zien worden. Nu krijgen  
ze de mogelijkheid om de vier solistische rollen 
in deze choreografie zelf te dansen. Dit laat zien 
waar de Junior Company voor staat: vlieguren 
maken bij Het Nationale Ballet, maar tegelijker-
tijd ook individueel begeleid worden en de kans 
krijgen om in een eigen programma grotere 
rollen te vertolken. 

Daarnaast brengen we tijdens Ballet Bubbles  
de choreografie Blink van Juanjo Arqués voor  
de tweede keer terug. Arqués maakte dit ballet  
in 2015 speciaal voor de Junior Company en 
toen ik het destijds voor het eerst in de studio 
zag, kreeg ik tranen in mijn ogen omdat het  
zó goed bij de groep paste; het zit vol energie  
en verbeeldt precies de ervaringen die jonge 
mensen meemaken. 

Behalve deze reeds bestaande werken danst de 
Junior Company drie balletten die tijdens Ballet 
Bubbles hun wereldpremière beleven: nosotros 
van Wubkje Kuindersma, Promise van Sedrig 
Verwoert – beiden Young Creative Associates 
van Het Nationale Ballet – en Remembrance van 
Joshua Junker, die voor het eerst samenwerkt 
met het gezelschap. Deze drie choreografen 
gaan in hun nieuwste werken ieder op hun  
eigen manier in op thema’s als samenzijn en 
onderlinge connectie. Dat jonge makers juist  
in deze tijd van individualisme en verdeling bezig 
zijn met wat ‘samenzijn’ inhoudt, vind ik heel 
bijzonder. 

Ballet Bubbles is een programma dat bruist van 
de energie en het jonge talent. De dansers én 
de dansmakers van de toekomst laten zien wat 
ballet allemaal kan zijn en in welke richting de 
kunstvorm zich ontwikkelt. Ik verheug me erop 
u te laten zien wat deze jonge artiesten in huis 
hebben en wens u een mooie voorstelling toe. 
 
Ernst Meisner 
Artistiek coördinator Junior Company 
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EEN BRUISEND BALLETPROGRAMMA



NOSOTROS
—
Concept en choreografie
Wubkje Kuindersma
Muziek
Johan Ullén - hercompositie 
van Bachs Violin Concerto in 
E Major, BWV 1042: Adagio
en Allegro assai*
Hildur Guðnadóttir - Minor C 
Variation, in een uitvoering 
door pianist Víkingur Ólafsson*
Domenico Scarlatti - Sonata 
in B Minor, K. 87: Andante, in 
een uitvoering door pianist 
Ivo Pogorelich
Kostuumontwerp
Wubkje Kuindersma
Adviseur kostuumontwerp
Oliver Haller 
Lichtontwerp
Wijnand van der Horst i.s.m. 
Wubkje Kuindersma
Muzikaal advies
Jan Pieter Koch
Balletmeester
Caroline Sayo Iura

Wereldpremière bij de 
Junior Company van 
Het Nationale Ballet
26 januari 2023, 
Internationaal Theater 
Amsterdam

Tijdsduur
circa 17 minuten

* Music Published / Licensed by:
© Gehrmans Musikförlag, 
Stockholm / Albersen Verhuur 
B.V., 's-Gravenhage

REMEMBRANCE
—
Choreografie
Joshua Junker
Muziek
Hidden Orchestra - 
East London Street 
(Drums Only Version)
Balmorhea - 
Remembrance
Sound design
Bas Ibellini
Kostuumontwerp
Oliver Haller
Lichtontwerp
Wijnand van der Horst
Balletmeester
Michele Jimenez

Wereldpremière bij de 
Junior Company van 
Het Nationale Ballet
26 januari 2023, 
Internationaal Theater 
Amsterdam

Tijdsduur
circa 15 minuten
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THE SLEEPING
BEAUTY
PAS DE QUATRE
—

Choreografie
Marius Petipa
Muziek
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski - 
The Sleeping Beauty
Productie en regie
Sir Peter Wright 
Kostuumontwerp
Philip Prowse, in een 
bewerking van Oliver Haller
Lichtontwerp
Jan Hofstra
Balletmeester
Caroline Sayo Iura

Wereldpremière
15 januari 1890, 
Marijinski Theater, 
Sint-Petersburg

Première productie 
Sir Peter Wright bij 
Het Nationale Ballet
2 juli 1981, 
Stadsschouwburg Amsterdam 
(nu: Internationaal Theater 
Amsterdam)

Première Pas de quatre 
bij Junior Company van 
Het Nationale Ballet
26 januari 2023, 
Internationaal Theater 
Amsterdam

Tijdsduur
circa 10 minuten

PROMISE
—
Choreografie
Sedrig Verwoert
Muziek
Floating Points, Pharoah 
Sanders en The London 
Symphony Orchestra - 
Promises, Movement 6
Kostuumontwerp
Michelle Cantwell 
Sedrig Verwoert
Martine Douma
Lichtontwerp
Wijnand van der Horst
Assistent van de 
choreograaf
Reina Trifunovic
Balletmeester
Caroline Sayo Iura

Wereldpremière bij de 
Junior Company van 
Het Nationale Ballet
26 januari 2023, 
Internationaal Theater 
Amsterdam

Tijdsduur
circa 8 minuten

BLINK
—
Choreografie
Juanjo Arqués
Muziek
Max Richter – Spring uit 
The Four Seasons, hercom-
positie van Antonio Vivaldi’s 
De vier jaargetijden
Kostuumontwerp
Oliver Haller
Lichtontwerp
Wijnand van der Horst
Balletmeester
Caroline Sayo Iura

Wereldpremière bij de 
Junior Company van 
Het Nationale Ballet
6 februari 2015, 
Stadsschouwburg Amsterdam 
(nu: Internationaal Theater 
Amsterdam)

Tijdsduur
circa 10 minuten

PAUZE
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Productieleider
Nicky Cammaert
Voorstellingsleider
Kees Prince
Company manager 
Junior Company
Sterre Haverkamp 
Assistent Junior Company
Samira Ouazine 
Eerste toneelmeesters 
Nina Pronk
Xander Ruijzing
Eerste belichters 
Brian Tjon Ajong
Juan de Ferrari Montoya
Geluidstechnicus
Bert van Oudenaren
Vervaardiging kostuums 
The Sleeping Beauty - 
Pas de quatre en nosotros
Kostuumafdeling 
Het Nationale Ballet
Vervaardiging kostuums 
Promise, Blink en Remembrance
Atelier Martine Douma
Assistent kostuumproductie 
Eddie Grundy
Eerste kleders
Sanne Kamp
Merel Kamp
Film
Ramy Tadrous
Introductievideo
Mathieu Gremillet,
met dank aan Thomas van Damme
Transport
Fred Brinkhoff
Vrijwilliger Junior Company
Henk Vrehen

Totale voorstellingsduur 
circa 1 uur en 40 minuten

SCAN THE CODE
for the performance
information in English



Repetitie Pas de quatre uit The Sleeping Beauty - Bo-Ann Zehl, Louisella Vogt en Luca Abdel-Nour
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THE SLEEPING BEAUTY  
PAS DE QUATRE 
–
De Frans-Russische choreograaf Marius  
Petipa en componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
creëerden met The Sleeping Beauty een van 
de grootste successen van het negentiende- 
eeuwse Russische ballet. Ruim 130 jaar na  
de première wordt het ballet nog altijd 
wereldwijd gedanst, waarbij de productie  
van Engelsman Sir Peter Wright – in 1981 
gecreëerd voor Het Nationale Ballet – nog 
altijd als een van de mooiste versies geldt.

The Sleeping Beauty vertelt het verhaal van 
prinses Aurora, die na een verwensing door 
een boze fee honderd jaar slaapt, om daarna 
te worden gewekt door de kus van een prins, 
met wie ze vervolgens in het huwelijk treedt. 
In het ballet wordt dit gevierd met een uit-
bundig dansdivertissement, waarin naast 
optredens van verschillende sprookjesfiguren 
de Pas de quatre een belangrijke rol inneemt.

Net zoals dat voor de complete Sleeping 
Beauty geldt, biedt ook deze Pas de quatre 
volop uitdagingen aan de uitvoerenden. In 
de variaties van de twee vrouwen draait het 
zowel om elegantie en delicate ports de bras 
(armbewegingen) als om briljant spitzenwerk. 
In de variaties van de twee mannen vallen voor-
al de virtuoze sprongen en strak uitgevoerde 
batterie (waarbij de danser zijn benen in de 
lucht tegen elkaar aantikt) op. Ondertussen 
vraagt de choreografie dan ook nog om  
een perfect onderling samenspel, een grote  
muzikaliteit en een loepzuivere techniek.

PROMISE
–

In 2019 maakte Sedrig Verwoert met een  
solo voor de Junior Company zijn debuut bij 
Het Nationale Ballet. Nu creëert hij, inmiddels 
in de positie van Young Creative Associate, 
voor het eerst sinds drie jaar weer een choreo- 
grafie voor de jongste dansers van het gezel-
schap. In dit gloednieuwe werk wil Verwoert 
niet de speelsheid en het jeugdige karakter, 
maar juist de volwassenheid van de talenten 
uit de Junior Company benadrukken. Zijn 
Promise is daarom een krachtige en sterk 
fysieke dialoog tussen een mannelijke en een 
vrouwelijke danser, vol dynamisch partner-  
en spitzenwerk. In dit acht minuten durende 
duet daagt Verwoert de jonge dansers uit  
om de volwassenheid in henzelf en elkaar 
naar boven te halen, en op zoek te gaan naar 
de balans tussen vrijheid en verantwoordelijk-
heid die hiervoor nodig is.

Als muzikale basis voor Promise koos Verwoert  
Movement 6 van het album Promises, dat de 
Amerikaanse jazz-saxofonist Pharoah Sanders 
maakte met de Britse componist en muzikant 
Floating Points. Nadat Verwoert in januari 
2022 met zijn Do All Dogs Go To Heaven? al 
een eerbetoon bracht aan componist Julius 
Eastman, introduceert hij met dit werk van 
Sanders opnieuw een onderbelichte zwarte 
artiest aan het Nederlandse danspubliek.



Repetitie If only I knew the right way - Isaac Mueller, Luca Abdel-Nour en Zoë Greten
Repetitie Promise - Nicola Jones, Robin Park, Sedrig Verwoert Repetitie Promise - Robin Park, Nicola Jones

Repetitie Promise - Robin Park, Sedrig Verwoert



Repetitie Blink - Skya Powney, Francesco Venturi
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BLINK
–
De Spaanse choreograaf Juanjo Arqués 
maakte Blink in 2015 speciaal voor de Junior 
Company van Het Nationale Ballet. Het was 
destijds zijn doel om een werk te creëren dat 
zich specifiek toespitste op de levensfase 
waarin de jonge dansers zich bevinden, en 
daardoor écht goed bij de groep zou passen. 
Dat hij hierin ruimschoots is geslaagd, blijkt 
alleen al uit het feit dat het ballet sindsdien is 
uitgevoerd door juniorengezelschappen van 
over de hele wereld en nu al voor de derde 
keer deel uitmaakt van een programma van 
de Junior Company van Het Nationale Ballet.

Blink is een lichte, frisse en theatrale choreo-
grafie over adolescentie en alles wat daarbij 
komt kijken. In drie delen – een reeks sportieve  
solo’s, een intiem duet en een dynamisch 
groepsdeel – brengt Arqués de verschillende 
aspecten van deze bepalende periode voor het 
voetlicht: onder meer nieuwe ontmoetingen,  
tomeloze energie, eerste romantische erva-
ringen, naïviteit, uitvergrote emoties en het 
ontdekken van je eigen identiteit passeren de 
revue. Op het toepasselijke Spring – het eerste  
deel van Max Richters hercompositie van 
Vivaldi’s De vier jaargetijden – biedt Blink  
een vrolijke en liefdevolle reflectie op wat het 
betekent om jongvolwassen te zijn.

NOSOTROS
–
nosotros. Deze titel was nog net niet het eer-
ste waar Wubkje Kuindersma bij haar nieuwe 
choreografie aan dacht, maar het scheelde 
niet veel. “Wat ik zo prachtig aan dit Spaanse 
woord vind, is dat het een samentrekking lijkt 
te zijn van wij (nos) en de anderen (otros).”
Hoewel haar ballet niet verhalend is, liet  
Kuindersma zich tijdens het creatieproces  
wel door diverse thema’s inspireren. nosotros,  
gemaakt voor elf dansers van de Junior  
Company, gaat over de sterke onderlinge  
verbinding van een groep mensen. Over wij 
en de ander, over hoe die twee uiteindelijk 
inwisselbaar zijn – “wij zijn de ander, en de 
ander is ons” – maar ook over de verschillende 
kanten die elk individu in zich draagt.

In haar choreografie maakt Kuindersma onder 
meer gebruik van schaduwen en echo’s, die  
de ander maar ook een deel van onszelf kunnen  
vertegenwoordigen. En, zegt ze: “Waar scha-
duw is, is automatisch ook licht”. Daarnaast 
speelt ze bewust met gendergelijkheid, door 
bijvoorbeeld niet alleen de vrouwen maar ook 
een van de mannen op spitzen te laten dansen.

nosotros is gezet op diverse composities  
die alle gelinkt zijn aan Bach, wiens muziek 
Kuindersma tijdens haar jeugd al vaak hoorde.  
De heldere structuren, de wonderschone melo- 
dieën en de enorme schwung van Bachs com- 
posities fascineren haar. “In de toekomst zal 
ik zijn muziek ongetwijfeld nog vaak gebruiken,  
maar voor nosotros heb ik bewust gekozen 
voor minder bekende variaties op Bach.”



Repetitie nosotros - Robin Park, Nicola Jones, Soshi Suzuki, Louisella Vogt, Luca Abdel-Nour, Bo-Ann Zehl, 
Francesco Venturi, Victoria Glazunova, Skya Powney, Gabriel Rajah

Repetitie nosotros - Robin Park, Soshi Suzuki Repetitie nosotros - Kate Myklukha, Wubkje Kuindersma
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Repetitie Remembrance - Nicola Jones, Robin Park

REMEMBRANCE
–
Het menselijk lichaam nu, en het menselijk 
lichaam zo’n 200.000 jaar geleden. De 
24-jarige choreograaf Joshua Junker  
kwam tot de realisatie dat er intrinsiek  
weinig verschil tussen die twee lichamen 
bestaat – ze zijn immers opgebouwd uit  
vrijwel dezelfde biologische en chemische 
processen. De samenlevingen waarin deze 
lichamen functioneren, hadden echter niet 
meer van elkaar kunnen verschillen. Wat  
voor uitdagingen brengt dat met zich mee 
voor de mens binnen de huidige maatschap-
pij? Hoe ga je om met je ‘oerlichaam’ in een 
wereld vol technologische vernieuwingen? 

In Remembrance neemt Junker het publiek 
mee in de fysieke ontwikkeling die de mens  
in de geschiedenis heeft doorgemaakt,  
waarin zowel invloeden van buitenaf als juist 
de terugkeer naar onze individuele belevings-
wereld een rol spelen. Ritmisch groepswerk, 
instinctieve pas de deux en diverse solo’s wis-
selen elkaar af op een stuwend percussiewerk 
van Hidden Orchestra en Remembrance van 
het ensemble Balmorhea – speciaal voor  
Junkers choreografie samengebracht met 
een nieuwe compositie van dj Bas Ibellini.  
Met een krachtig samenspel van aanzet en 
ontspanning en van rennen en remmen, laten 
twaalf dansers van de Junior Company zien 
hoe zij de oeroude verbintenis met hun eigen 
lichaam (terug)vinden.



Repetitie Remembrance - Sven de Wilde, Skya Powney  

Repetitie Remembrance - Joshua Junker, Skya Powney, Bo-Ann Zehl, Michele Jimenez

Repetitie Remembrance - Joshua Junker, Robin Park



SIR PETER WRIGHT
Choreografie 

Sir Peter Wright (1926) is een Britse choreo-
graaf, regisseur en voormalig danser. Hij 
danste onder meer bij Ballets Jooss en  
Sadler’s Wells Theatre Ballet, waar hij in  
1957 ook zijn eerste choreografie maakte,  
A Blue Rose. Hij werkte daarna als docent  
en balletmeester, onder meer bij het Stutt- 
garter Ballett. Hier produceerde hij zijn eerste 
versie van Giselle (die ook jarenlang door  
Het Nationale Ballet werd gedanst). In 1969 
keerde Wright terug naar Engeland, waar hij 
achtereenvolgens assistent-directeur en 
adjunct-directeur van The Royal Ballet was 
en, van 1977 tot 1995, artistiek directeur van 
het Sadler’s Wells Royal Ballet (nu Birming-
ham Royal Ballet). 

Gedurende zijn loopbaan ontwikkelde Wright 
zich tot een specialist in het klassieke reper-
toire; zijn producties van onder meer The 
Sleeping Beauty, Coppelia, Het Zwanenmeer 
en De Notenkraker worden over de hele 

wereld uitgevoerd. Wright heeft diverse 
onderscheidingen en eredoctoraten op zijn 
naam staan en werd in 1993 geridderd.

1818

Repetitie Pas de quatre uit The Sleeping Beauty - Nicola Jones, Gabriel Rajah
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Manen, David Dawson, William Forsythe, Alexei 
Ratmansky en Christopher Wheeldon. In 2012 
beëindigde Arqués zijn danscarrière om zich 
volledig te richten op het choreograferen. 

Het merendeel van zijn balletten creëerde 
Arqués voor Het Nationale Ballet – waaraan hij 
van 2017 tot 2021 als Young Creative Associate 
was verbonden – en voor de Junior Company 
van Het Nationale Ballet. Voor Het Nationale 
Ballet maakte hij onder meer Consequence 
(2012), Roulette (2013), Rewind (2014), Homo 
Ludens (2017), Ignite (2018, in coproductie met 
het Birmingham Royal Ballet), Manoeuvre 
(2020) en Biomimicry (2020). Voor de Junior 
Company creëerde hij tot nu toe Blink (2015), 
Fresas (2016) en Fingers in the Air (2018). 

Verder maakte Arqués de afgelopen jaren  choreo- 
grafieën voor internationale balletgezelschappen 
en festivals als het Birmingham Royal Ballet, 
Theatre Ballet Moscow, Compañía Nacional  
de Danza, NRW Junior Ballet Dortmund, Ballett 
am Rhein Düsseldorf Duisburg, Junior Ballet 
Antwerpen, Acosta Danza, New York Choreo-
graphic Institute, Origen Cultural Festival, Whim 
W'him en Continuum Contemporary Ballet. 

Tevens werkte Arqués in 2014 mee aan de 
enscenering van de theaterproductie Vaslav, 
gebaseerd op Arthur Japins gelijknamige 
roman, en aan Performing Gender, een Euro-
pees dansproject over identiteit en seksuele 
geaardheid in het Mambo Museum in Bologna. 
Daarnaast maakte hij in 2016, op uitnodiging 
van filmregisseurs Saskia Boddeke en Peter 
Greenaway, de choreografie voor een video- 
installatie voor de Louis Vuitton Foundation in 
Parijs, geïnspireerd op schilderijen van Matisse. 

Recent creëerde Arqués de choreografie voor 
Joseph Haydns opera Missa in Tempore Belli,  
een coproductie van De Nationale Opera en Het 
Nationale Ballet die in september 2021 in pre-
mière ging bij De Nationale Opera, in een regie 
van Barbora Horáková. 

JUANJO ARQUÉS 
Choreografie

De Spaanse choreograaf Juanjo Arqués 
beschrijft zichzelf als een kunstenaar die de 
taal van moderne dans vermengt met invloe-
den uit nieuwe media, de mythologie, litera-
tuur, architectuur en sculpturale vormen. 
Arqués ontving in 2014 een nominatie voor  
de Prijs van de Nederlandse Dansdagen 
Maastricht en in 2016 twee nominaties voor 
een Golden Mask in Moskou voor beste  
choreografie en beste choreograaf, naar aan-
leiding van zijn ballet Minos. In 2017 riep het 
Duitse Tanz Magazine hem vanwege zijn crea-
tie Homo Ludens uit tot ‘meest veelbelovende 
choreograaf’. Zijn choreografie Ignite leverde 
Arqués in 2019 een nominatie op voor de 
prestigieuze Benois de la Danse. 

Voordat hij naar Nederland verhuisde, danste 
Arqués bij het Spaanse Ballet Víctor Ullate en 
bij het English National Ballet. Arqués trad in 
2004 in dienst bij Het Nationale Ballet, waar 
hij drie jaar later werd bevorderd tot tweede 
solist. Als zodanig viel hij op in het werk van 
toonaangevende choreografen als Hans van 

Be’er, Igal Perry, Maurice Causey en Troels 
Primdahl. 
 
Ook is Verwoert sinds een aantal jaren actief 
als choreograaf. Als gastchoreograaf van  
Het Nationale Ballet presenteerde hij in 2019 
de solo The hard rocks will seem soft to us  
en in september 2020 het groepswerk L’Autre 
Côté. Sinds begin 2021 is hij als Young Crea-
tive Associate verbonden aan het gezelschap. 
In deze positie creëerde hij onder andere de 
dansfilm I Feel It Too (2021) en Do All Dogs 
Go To Heaven? (2022), als onderdeel van  
het programma Made in Amsterdam. Voorts 
werkte hij als choreograaf en danser mee aan  
Beyoncés visuele album Black Is King en was  
hij artist in residence bij De Appel Arts Centre.  
In oktober 2021 was Verwoert curator van  
het Black Achievement Month-programma 
Celebrating Diversity, waarin zijn solo  
Renaissance in première ging.  
 
Voor zijn creatie They/Them werd Verwoert 
samen met collega-choreograaf en -danser 
Christian Yav in 2020 genomineerd voor 
een Zwaan voor Meest Indrukwekkende 
Dansprestatie. In 2019 won hij zowel de 
BNG Bank Dance Award als de Leo Spreksel 
Award, vernoemd naar de voormalig artistiek 
directeur van het Haagse Korzo Theater.  
 
Recent werkte Verwoert, samen met onder 
anderen lichtartiest Nick Verstand, mee aan 
de audiovisuele liveshow Within Without II, 
waarmee Amsterdam Dance Event 2022 werd 
geopend. Ook draagt hij met een werk bij aan 
de tentoonstelling Spirituele Urgentie, die 
tot en met 10 april 2023 te zien is in Stedelijk 
Museum Schiedam. 

SEDRIG VERWOERT
Choreografie

Danser, choreograaf en bewegingscoach 
Sedrig Verwoert werd in Suriname geboren 
en verhuisde op zijn derde naar Amsterdam, 
waar hij later de dansopleiding Urban Con-
temporary van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten volgde. In 2013 won hij de 
eerste prijs tijdens de prestigieuze Eurovision  
Young Dancers-competitie. Vervolgens 
ontving hij een beurs van de Van den Ende 
Foundation om zijn studie te vervolgen bij Igal 
Perry, artistiek directeur van de Amerikaanse 
Peridance Contemporary Dance Company. 
Een jaar later werd Verwoert lid van dit gezel-
schap in New York en in 2015 maakte hij de 
overstap naar de Kibbutz Contemporary  
Dance Company in Israël. 
 
In 2017 keerde hij terug naar Nederland,  
waar hij een contract als danser kreeg bij ICK 
Amsterdam. Sinds 2019 is Verwoert freelance  
danser en als zodanig was hij te zien in het 
werk van onder meer Emio Greco en Pieter  
C. Scholten, Nacera Belaza, Vincent Co-
lomes, Amos Ben-Tal, Emanuel Gat, Rami 



Repetitie If only I knew the right way - Isaac Mueller, Luca Abdel-Nour en Zoë Greten
Repetitie Blink - Sven de Wilde, Poppi Eccleston Repetitie Blink - Sven de Wilde, Poppi Eccleston

Repetitie Blink - Luca Abdel-Nour



252524

Pites Light of Passage, die beide speciaal 
voor hem gecreëerd waren. 
 
Tevens maakte Junker bij The Royal Ballet de 
afgelopen jaren zelf diverse veelbelovende 
werken voor het choreografieproject Draft 
Works, de Britse equivalent van New Moves. 
Een van deze werken werd opgevoerd tijdens 
International Draft Works, een programma 
waar opkomende choreografen van gezel-
schappen van over de hele wereld hun werk 
presenteren. Een ander werk, That’s Someone  
You Never Forget, werd opgenomen in het 
programma van The Royal Ballet Tour in  
Doncaster, waar het lovende recensies kreeg. 
 
Als dansstudent werd Junker onderscheiden 
met een Piket Kunstprijs in Den Haag (2014), 
de Lynn Seymour Award for Expressive Dance 
van The Royal Ballet School (2015) en de  
Ursula Moreton Choreographic Award (2016).

JOSHUA JUNKER
Choreografie

Joshua Junker werd geboren in Nijmegen en 
begon op zijn achtste met moderne dans en 
breakdance bij Boys Action. Vanaf zijn veer-
tiende richtte hij zich op ballet en begon hij 
zijn opleiding aan het Koninklijk Conservato-
rium van Den Haag. Twee jaar later vervolgde 
hij zijn opleiding aan The Royal Ballet School  
in Londen. 
 
In 2017 trad Junker toe tot het Aud Jebsen 
Young Dancers Programme van The Royal 
Ballet, waar hij in 2018 bevorderd werd tot 
‘Artist’ van het gezelschap en in 2022 tot  
‘First Artist’. Zijn repertoire bij The Royal  
Ballet omvat onder meer de hoofdrol in  
De Notenkraker en verscheidene solisten- 
rollen in Het Zwanenmeer, Romeo en Julia en  
The Sleeping Beauty en tevens in De Noten-
kraker. Ook danste hij in moderne stukken 
zoals Wayne McGregors The Dante Project 
en Crystal Pites The Statement, en vertolkte 
hij de hoofdrol in Kyle Abrahams nieuwe werk 
The Weathering. Daarnaast danste hij rollen 
in Sidi Larbi Cherkaoui's Medusa en Crystal 

WUBKJE KUINDERSMA 
Choreografie

De Nederlandse choreograaf Wubkje  
Kuindersma (geboren in Kameroen)  
studeerde in 1998 af aan de Rotterdamse 
Dansacademie (nu Codarts Rotterdam)  
en danste hierna bij onder andere Staats- 
theater Nürnberg, Djazzex, Gulbenkian Ballet, 
McGregor's Random Dance en Danish Dance 
Theatre, voordat ze zich verder ontwikkelde 
als choreograaf. In haar choreografisch werk 
zijn menselijke verbondenheid, gendergelijk-
heid en mensenrechten belangrijke thema's. 

Voor haar debuutchoreografie Aquasomnia 
(2009) kreeg Kuindersma een speciale prijs 
voor originaliteit van bewegingsvocabulaire 
tijdens de choreografiewedstrijd U30 in  
Keulen in 2010. Haar mannenduet Doubleyou,  
gecreëerd voor het Korzo/NDT-programma 
Here we live and now, werd in 2016 bekroond 
met de BNG Bank Dance Award voor choreo-
grafisch talent.  
 
Voor Het Nationale Ballet en de Junior 
Company van Het Nationale Ballet creëerde 

Kuindersma de afgelopen jaren: Mangåta 
(2017), Two and Only (2017), Mesmer (2019), 
Echoes of Tomorrow (2020), Prometheus 
(2020/2021), Architecture of Hope (2020, in 
coproductie met het West Australian Ballet), 
Memento (2021) en Anatomy of Light (2022). 
Danser Marijn Rademaker ontving voor zijn 
rol in Kuindersma’s ook internationaal lovend 
ontvangen Two and Only een nominatie voor 
de Prix Benois de la Danse. In 2021 werd 
Kuindersma benoemd tot Young Creative 
Associate bij Het Nationale Ballet.  
 
Kuindersma maakte verder werk voor onder 
meer Noverre van het Stuttgarter Ballett,  
het Bundesjugend Ballett onder leiding van 
John Neumeier, Korzo i.s.m. Nederlands 
Dans Theater, Ballett Dortmund, Hessisches 
Staatsballett, BalletX, West Australian Ballet, 
Dansk Danseteater, Ballett Landestheater  
Coburg, Beijing Dance Academy, de Nationale  
Balletacademie, Codarts en de Philharmonie 
Luxembourg.  
 
Het toonaangevende Amerikaanse Dance 
Magazine vermeldde Kuindersma in zijn  
‘Top 25 to watch for 2019’, een jaarlijkse lijst 
van dansers, choreografen en gezelschappen 
die volgens het tijdschrift de toekomst van het 
dansvak vertegenwoordigen. In 2019 ontving 
Kuindersma een nominatie voor de Prijs van 
de Nederlandse Dansdagen Maastricht, voor 
jong, veelbelovend talent.
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De Junior Company van Het Nationale Ballet slaat een
brug tussen opleiding en beroepspraktijk en biedt jong
danstalent een uitgelezen kans om zich voor te bereiden
op een professionele carrière.

Trotse hoofdsponsor van
de Junior Company van Het Nationale Ballet
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Junior
Company

Lily Carbone 
(Australië) begon haar pro-
fessionele ballettraining op 
elfjarige leeftijd bij Classi-
cal Coaching Australia. Na 
haar deelname aan de Prix 
de Lausanne in 2019 zette 
ze haar opleiding voort aan 
de Nationale Balletacade-
mie. Tijdens haar studie in 
Amsterdam danste ze al 
mee in Romeo en Julia van 
Het Nationale Ballet.

Victoria Glazunova 
(Oekraïne) studeerde aan 
de Choreografische Staats- 
school van Lviv en het  
Choreografische College in 
Kiev en, vanaf 2018, aan 
The Royal Ballet School in 
Londen. Hierna was ze een 
seizoen lang verbonden 
aan het Young Assist Ballet 
Program van het Bolsjoj 
Ballet in Moskou. Tijdens 
haar opleiding ging ze al 
mee op twee internationale 
tournees. 

Nicola Jones 
(Australië) danste vanaf haar 
vierde verschillende stijlen 
voor ze zich volledig richtte 
op klassiek ballet. Ze begon 
haar professionele training 
bij Classical Coaching Aus-
tralia en zette deze drie jaar 
later voort aan de Nationale 
Balletacademie in Amster-
dam. Tijdens haar studie 
danste ze al mee in Noten-
kraker & Muizenkoning en
Giselle van Het Nationale 
Ballet.

Polina Loschchylina 
(Oekraïne) kreeg haar  
eerste balletlessen toen ze 
vier jaar oud was en begon 
haar professionele dans-
opleiding aan de Staats-
balletschool in Kiev. Na 
haar afstuderen trad ze toe 
tot het balletgezelschap 
van de Nationale Opera 
van Oekraïne. In 2019 
won Polina de eerste prijs 
tijdens de Grand Prix de 
la Danse in Italië. 

Kate Myklukha 
(Polen) studeerde aan het 
Choreografische College 
en de Staatsballetschool  
in Kiev. In 2021 trad ze toe 
tot het balletgezelschap 
van de Nationale Opera  
van Oekraïne. Kate heeft 
prijzen gewonnen tijdens  
onder andere de Grand  
Prix München (2019) en  
het Grand Prix Kyiv Inter- 
national Ballet Festival 
(2019, 2021).

Louisella Vogt 
(Nederland) werd in 2012 
toegelaten tot de voor-
opleiding van de Nationale 
Balletacademie en stroom-
de, na op haar zestiende 
een jaar te hebben gestu-
deerd aan Canada’s Natio-
nal Ballet School in Toronto,  
door naar de hbo-opleiding 
van de academie. Al tijdens 
haar studie danste Louisella  
mee in diverse producties 
van Het Nationale Ballet. 
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Poppi Eccleston  
 (Australië) deed vanaf haar 
zevende aan jazz, moderne 
dans, musicaltheater en 
klassiek ballet, voor ze op 
dertienjarige leeftijd haar 
professionele ballettraining 
begon aan de Amanda Bol-
linger Dance Academy. Na 
haar deelname aan de Prix 
de Lausanne in 2020 ver-
huisde ze naar Amsterdam 
om verder te studeren aan de  
Nationale Balletacademie. 

Skya Powney 
(Londen) groeide op in 
Nederland en begon op 
haar tiende met dansen. 
Een jaar later trad ze al toe 
tot The Royal Ballet School 
in Londen. Tijdens haar 
opleiding danste ze mee in 
producties van het Birming- 
ham Royal Ballet en The 
Royal Ballet en won ze  
de derde prijs van de  
Lynn Seymour Award for 
Expressive Dance.

Carolina Ribaldone 
(Italië) begon op haar 
negende met haar oplei-
ding aan The ExcelDance 
Project. Na haar deelname 
aan de Prix de Lausanne in 
2019, haar laatste studie-
jaar, werden haar diverse 
beurzen aangeboden. Ze 
accepteerde de beurs van 
de Nationale Balletacade-
mie in Amsterdam, waar  
ze in 2023 zal afstuderen.

Bo-Ann Zehl 
(Nederland) studeerde aan 
het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag, The 
Royal Ballet School in  
Londen, bij Masha Mukha-
medov in Frankrijk en aan 
de Nationale Balletacade-
mie in Amsterdam. Tijdens 
haar studie in Amsterdam 
danste ze onder andere 
mee in de balletten Mata 
Hari en Raymonda van  
Het Nationale Ballet.

Vincent Fell (stagiair)
(Verenigd Koninkrijk) trad 
op zijn veertiende toe tot de 
Masters of Ballet Academy 
in Londen. In 2020 vervolg- 
de hij zijn dansopleiding bij 
de Nationale Balletacademie,  
waar hij in 2023 zal afstude-
ren. Hij danste tijdens zijn 
opleiding al in Notenkraker 
& Muizenkoning en in The 
Sleeping Beauty van Het 
Nationale Ballet.

Robin Park
(Zuid-Korea) studeerde 
aan de Korea National  
Ballet Academy, het Korea 
National Institute for the 
Gifted in Arts, de Yewon 
School en Seoul Arts High 
School. In 2021 behaalde 
hij de finale van de Prix de 
Lausanne. Hierna vervolgde  
hij zijn studie aan de Natio-
nale Balletacademie, waar 
hij in 2023 zal afstuderen.

Soshi Suzuki
(Japan) begon zijn profes-
sionele balletopleiding bij 
Soki Ballet International en 
zette deze in 2018 voort 
aan de Nationale Ballet-
academie in Amsterdam. 
Tijdens zijn studie danste 
hij al mee in Notenkraker & 
Muizenkoning, Giselle en 
Mata Hari van Het Natio-
nale Ballet.

Francesco Venturi
(Italië) begon op zijn elfde 
aan de balletopleiding van 
het Teatro alla Scala in 
Milaan. Vier jaar later trad 
hij toe tot The Royal Ballet 
Upper School, waar hij in 
2022 afstudeerde. Hij 
danste onder andere in 
Romeo and Juliet  en Swan 
Lake bij The Royal Ballet en 
in The Nutcracker bij het 
Birmingham Royal Ballet.

Caroline Sayo Iura
Balletmeester Junior 
Company

BALLETMEESTERS

Michele Jimenez
Gastballetmeester

Luca Abdel-Nour 
(Egypte) begon zijn ballet- 
opleiding aan de Premier 
Ballet Academy en ontving 
studiebeurzen voor de Hon-
gaarse Dansacademie in 
Boedapest (seizoen 2017-
2018) en de Tanz Akademie 
Zürich, waar hij in 2021 
afstudeerde. In 2021 won 
Luca tijdens de Prix de 
Lausanne de tweede prijs 
en de Best Swiss Candidate 
Award, en werd hij benoemd 
tot Web Audience Favourite. 

Gabriel Rajah
(Verenigde Staten) begon 
met dansen toen hij tien 
jaar oud was en kreeg op 
vijftienjarige leeftijd een 
studiebeurs voor de ABT 
Jacqueline Kennedy Onassis  
School in New York City. 
Vervolgens trainde hij een 
jaar bij de Studio Company 
van American Ballet Theatre,  
waarna hij New York ver-
ruilde voor Amsterdam om 
verder te studeren aan de 
Nationale Balletacademie. 

Sven de Wilde
(Nederland) begon zijn pro-
fessionele balletopleiding 
op negenjarige leeftijd aan 
de Nationale Ballet- 
academie in Amsterdam  
en danste mee in diverse 
producties van Het Natio-
nale Ballet. Na een studie 
aan het Koninklijk Conser-
vatorium Den Haag, keerde 
hij terug naar de Nationale 
Balletacademie, voor zijn 
Associate Degree Klassiek 
Ballet.



Repetitie Bloom - Milena Sidorova en Guillermo Torrijos

—
Meeslepende mix van 

hiphop en ballet
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Met 80 dansers − plus 17 dansers van de 
Junior Company − is Het Nationale Ballet 
het grootste dansgezelschap van Nederland. 

Het Nationale Ballet werd achtereenvolgens 
geleid door Sonia Gaskell (1961-1969), Rudi 
van Dantzig en Robert Kaesen (1969-1971), 
Rudi van Dantzig (1971-1991) en Wayne 
Eagling (1991-2003). Sinds 2003 is Ted 
Brandsen artistiek directeur. 

Het Nationale Ballet heeft een breed reper-
toire: avondvullend klassiek-romantisch 
ballet, nieuwe producties van klassiekers 
en belangwekkend werk uit de twintigste en 
eenentwintigste eeuw. 

De Junior Company is op 1 augustus 2013 
van start gegaan als samenwerkingsproject 
van Het Nationale Ballet en de Nationale 
Balletacademie.

De Nationale Balletacademie is verbonden 
aan Het Nationale Ballet. De opleiding maakt 
deel uit van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en staat onder artistieke 
leiding van Ernst Meisner. 

De Nationale Balletacademie biedt jonge 
getalenteerde dansers scholing op het 
hoogste niveau. In het laatste jaar van de 
vooropleiding vinden selecties plaats voor 
de tweejarige hbo Associate Degree Klassiek 
Ballet. Geselecteerde studenten van het hbo 
kunnen in het laatste jaar van hun opleiding 
professionele ervaring opdoen bij de Junior 
Company van Het Nationale Ballet.

Sinds de oprichting in 2013 is Meisner 
artistiek coö rdinator van de Junior Company.

HET NATIONALE 
BALLET

NATIONALE 
BALLETACADEMIE /
JUNIOR COMPANY

Ted Brandsen Ernst Meisner

11 t/m 17 mei
Nationale Opera & Ballet

19 mei t/m 16 juni
Tournee door Nederland

Ernst Meisner en Marco Gerris
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Wubkje Kuindersma (midden) en de dansers van de Junior Company
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Talent moet je koesteren. Je wordt niet 
vanzelf een topdanser - het vergt aandacht, 
toewijding, discipline en de nodige begelei-
ding. Een heel team professionals begeleidt 
de jonge talenten van de Junior Company 
op weg naar de top. U kunt daar een bijdrage 
aan leveren. Als dank bent u onder meer 
welkom bij repetities.

Hoe steunt u jong ballettalent?
- Word Vriend voor € 50 per jaar
- Word GezinsVriend voor € 80 per jaar
- Word Gouden Vriend voor € 200 per jaar* 
 en geniet van nog meer voordelen
- Word Geefkringlid vanaf € 1.000 per jaar*
- Sponsor een studiebeurs van een danser 
- Tussen 25 en 40 jaar? Word Young Patron
- Neem Het Nationale Ballet op in uw 
 testament

Meer informatie: 
Nadja van Deursen
T 020 551 8218
E balletvrienden@operaballet.nl
operaballet.nl/steunballet

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 
Rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523 
o.v.v. ‘Donatie Het Nationale Ballet’

* Door belastingvoordeel krijgt u tot meer dan 
 de helft van uw gift terug van de belastingdienst.

Repetitie nosotros - Luca Abdel-Nour
klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-077-443127
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COLOFON

NATIONALE OPERA & BALLET FONDS
Vrienden en Geefkringleden van Het Nationale 
Ballet, Patronen en Young Patrons van 
Nationale Opera & Ballet en in het bijzonder de 
donateurs die een studiebeurs van de jonge 
talenten uit de Junior Company sponsoren. 

PARTICULIEREN

Houthoff, ING, Loyens & Loeff, De Nederlandsche 
Bank, SPIE Nederland B.V., Snippe Projecten B.V., 
Endymion Amsterdam, Commenda Family Office, 
Rodriguez B.V., McKinsey & Company, Höcker 
Advocaten, 1nergiek, Netvlies (part of 4NG), 
Odgers Berndtson, QA Consulting

NO&B BUSINESS LOUNGE LEDEN

SUBSIDIËNTEN

HOOFDSPONSOR 
NATIONALE OPERA & BALLET      

HOOFDSPONSOR JUNIOR COMPANY

PARTNERS

Matrix Fitness, BOOZTR

Luca Abdel-Nour

STEUN JONGE BALLETDANSERS 
OP WEG NAAR DE TOP!

—
Word Vriend van Het Nationale Ballet 

en kijk achter de schermen!

PARTNERS JUNIOR COMPANY

PIETER HOUBOLT
FONDS  



HET NATIONALE BALLET - AGENDA

MESSA DA REQUIEM
Giuseppe Verdi
Imposant koor, solisten en dansers in een 
regie en choreografie van Christian Spuck 
Het Nationale Ballet en De Nationale Opera
–
9 t/m 25 februari 2022
Nationale Opera & Ballet

HET ZWANENMEER
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
Ballet der balletten
Choreografie van Rudi van Dantzig, 
naar Marius Petipa en Lev Ivanov, 
i.s.m. Toer van Schayk
–
22 maart t/m 18 april 2023 
Nationale Opera & Ballet

FORSYTHE FESTIVAL
Ode aan een internationale meester-
choreograaf
Choreografieën van William Forsythe
–
10 t/m 27 juni 2023
Nationale Opera & Ballet 


