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Lecture for Every One - Sarah Vanhee
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***Durf jij zomaar 

onaangekondigd 

binnenvallen op een 

willekeurige vergadering, 

businessmeeting of 

bijeenkomst? Sarah Vanhee 

alvast wel. Op 40 

verschillende locaties brengt 

ze 'Lecture for Every One', 

waarin ze vrijuit spreekt over 

de samenleving van vandaag.

kunstenfestivalfdesarts sarah 

vanheeperformance

Indringster zet aan tot denken

Sarah Vanhee projecteert op een scherm vijftien van de veertig vergaderzalen, aula’s of meeting rooms waarin ze 

haar performance de komende weken zal uitvoeren. Ze begeeft zich naar de meest uiteenlopende locaties, van 

de gentlemen club Cercle Gaulois over de Brusselse Sint-Rochuskerk tot de vergaderzaal van de Belgische 

luchtmacht. Op elke bijeenkomst steelt Vanhee vijftien minuten van de agenda om haar zorgen te uiten over de 

versplinterde maatschappij.

Vanhee brengt een eerlijke en persoonlijke tekst waarin ze haar gedachten over de maatschappij de vrije loop 

laat. Toch wil ze met haar visie niemand overtuigen. Het is immers haar doel om een collectief aan te spreken op 

een manier die niet beheerst wordt door wetten en regels, politiek of reclame.

De kunstenares slaagt erin een klare kijk te geven op thema’s als vrijheid, liefde en kracht. Dat doet ze aan de 

hand van rake uitspraken als:“Liefde is voor de levenden, onverschilligheid is voor monsters.”of “Mijn smartphone, 

mijn vrijheid? Ik wist niet dat ik niet vrij was vooraleer de samenleving mij dit product verkocht.”

Vanhee grijpt je bij de keel met haar indringende blik en ze is meester over de kracht van de stilte. 'Lecture for 

Every One' is een must see voor iedereen die wil stilstaan bij de manier waarop de mens vandaag leeft of geleefd 

wordt.

Wouter Santermans

[ Sarah Vanhee / CAMPO - Lecture for Every One.

Gezien op 3 mei 2013, Beursschouwburg. Kunstenfestivaldesarts]
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