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Community of Listeners Community of Listeners 
opereert niet in termen van opereert niet in termen van 
het post-truth of uiterst het post-truth of uiterst 
rationeel denken, maar in rationeel denken, maar in 
dat van inhoud en betekenis, dat van inhoud en betekenis, 
diversiteit en meertaligheiddiversiteit en meertaligheid

Ik geloof oprecht dat we stilaan onze Ik geloof oprecht dat we stilaan onze 
mogelijkheid tot aandachtig luisteren verliezen. mogelijkheid tot aandachtig luisteren verliezen. 
Soms verdwaal ik in een onophoudelijke stroom Soms verdwaal ik in een onophoudelijke stroom 
van kennis, netwerken en informatiedeling van kennis, netwerken en informatiedeling 
die meer dan ooit onze dagelijkse kost vormt. die meer dan ooit onze dagelijkse kost vormt. 
De klok rond banen we ons een weg door De klok rond banen we ons een weg door 
zoveel fictie en feit dat we onderweg steeds zoveel fictie en feit dat we onderweg steeds 
meer vervreemd raken van de uiteindelijke meer vervreemd raken van de uiteindelijke 
plotlijnen. Ook al voelen we ons soms voldaan, plotlijnen. Ook al voelen we ons soms voldaan, 
we houden vast aan onze schermen en het we houden vast aan onze schermen en het 
schijnbaar eindeloos aantal kanalen – die schijnbaar eindeloos aantal kanalen – die 
blijven voet bij stuk houden dat we dat ene blijven voet bij stuk houden dat we dat ene 
‘weetje’ of die ene ‘gebeurtenis’ echt nog ‘weetje’ of die ene ‘gebeurtenis’ echt nog 
willen weten. Tegenwoordig lijken we wel willen weten. Tegenwoordig lijken we wel 
getraind als ware we Pavlovs honden om alle getraind als ware we Pavlovs honden om alle 
informatie die passeert, netjes op te slaan of informatie die passeert, netjes op te slaan of 
door te nemen zonder geconcentreerd stil te door te nemen zonder geconcentreerd stil te 
staan bij de inhoud. Toegegeven, de internet-staan bij de inhoud. Toegegeven, de internet-
tijden veroorzaken niet enkel kommer en kwel. tijden veroorzaken niet enkel kommer en kwel. 
We zijn nog niet volledig onderworpen aan We zijn nog niet volledig onderworpen aan 
algoritmes en filters. We beleven ongekende algoritmes en filters. We beleven ongekende 
tijden op vlak van globale connecties, tijden op vlak van globale connecties, 
digitalisering en technologische vernieuwing die digitalisering en technologische vernieuwing die 
de samenleving bevorderen. Voor het eerst in de de samenleving bevorderen. Voor het eerst in de 
menselijke geschiedenis staan we in een fractie menselijke geschiedenis staan we in een fractie 
van een seconde in contact met alles en iedereen. van een seconde in contact met alles en iedereen. 
Maar dat aandacht vretende, onverzadigbare Maar dat aandacht vretende, onverzadigbare 
systeem haalt ook de noodzakelijke systeem haalt ook de noodzakelijke 
tussenschotten weg tussen fictie en feit. De tussenschotten weg tussen fictie en feit. De 
objectieve waarheid, hoe confronterend die ook objectieve waarheid, hoe confronterend die ook 
moge zijn, wordt in kleine ongecontroleerde moge zijn, wordt in kleine ongecontroleerde 
stukken ‘waarheid’ gefragmenteerd, hapklaar stukken ‘waarheid’ gefragmenteerd, hapklaar 
gemaakt en verspreid. Aan dat kleine stukje gemaakt en verspreid. Aan dat kleine stukje 
hechten we zoveel belang dat we al snel hechten we zoveel belang dat we al snel 
belanden in de doelloze discussie van wie dé belanden in de doelloze discussie van wie dé 
“echte feiten” nu wel of niet weet. Veeleer dan “echte feiten” nu wel of niet weet. Veeleer dan 
dat dogmatisch denken en het streven naar dat dogmatisch denken en het streven naar 
de feiten te voeden, concentreert Community de feiten te voeden, concentreert Community 
of Listeners zich op het samenbrengen, of Listeners zich op het samenbrengen, 

samen vertellen en samen luisteren. Hier ligt samen vertellen en samen luisteren. Hier ligt 
de nadruk op de boodschap van verhalen, de nadruk op de boodschap van verhalen, 
wars van hun relatie met ‘de’ waarheid.wars van hun relatie met ‘de’ waarheid.

Community of Listeners schuift de kracht Community of Listeners schuift de kracht 
van fictie en de orale vertelkunst naar voren. van fictie en de orale vertelkunst naar voren. 
Met dit platform reiken Helena Lemonnier en Met dit platform reiken Helena Lemonnier en 
Mohsen Mahjoobi ons een alternatief aan die Mohsen Mahjoobi ons een alternatief aan die 
haaks staat op de klopjacht op de eigentijdse haaks staat op de klopjacht op de eigentijdse 
disputen van het welles-nietes. Wat verliezen disputen van het welles-nietes. Wat verliezen 
we als we het waarheidsgehalte of de feiten we als we het waarheidsgehalte of de feiten 
het meeste belang toedichten? Daarnaast het meeste belang toedichten? Daarnaast 
verkennen Lemonnier en Mahjoobi het verkennen Lemonnier en Mahjoobi het 
potentieel tot diepmenselijke verbinding tijdens potentieel tot diepmenselijke verbinding tijdens 
hun residentie in de Koer, en dat geheel op hun residentie in de Koer, en dat geheel op 
eigen termen. Daarin schijnen ze te slagen eigen termen. Daarin schijnen ze te slagen 
dankzij een spraakmakende en eigenzinnige dankzij een spraakmakende en eigenzinnige 
configuratie van thema’s, disciplines, configuratie van thema’s, disciplines, 
uitvoeringswijze en verbeeldingskracht.uitvoeringswijze en verbeeldingskracht.

Lemonnier en Mahjoobi brengen in intieme Lemonnier en Mahjoobi brengen in intieme 
voorstellingen verhalen samen die waargebeurd, voorstellingen verhalen samen die waargebeurd, 
mythisch of compleet gefantaseerd zijn en die mythisch of compleet gefantaseerd zijn en die 
altijd universele onderwerpen of interpretaties altijd universele onderwerpen of interpretaties 
ervan betrekken. Een beetje zoals in lang ervan betrekken. Een beetje zoals in lang 
vervlogen tijden, toen de mondelinge traditie vervlogen tijden, toen de mondelinge traditie 
hoogtij vierde. Of zoals in Mahjoobi’s jeugd in hoogtij vierde. Of zoals in Mahjoobi’s jeugd in 
Iran, waar bepaalde ceremonies gebruikelijk Iran, waar bepaalde ceremonies gebruikelijk 
zijn tijdens feesten zoals de langste nacht zijn tijdens feesten zoals de langste nacht 
(‘Yalda’) of Iraans nieuwjaar. De ceremonies en (‘Yalda’) of Iraans nieuwjaar. De ceremonies en 
bijhorende rituelen verenigen de gemeenschap bijhorende rituelen verenigen de gemeenschap 
rond pakweg het samen eten, het maken en rond pakweg het samen eten, het maken en 
drinken van thee en het gezamenlijk vertellen drinken van thee en het gezamenlijk vertellen 
van en luisteren naar eeuwenoude verhalen en van en luisteren naar eeuwenoude verhalen en 
poëzie. De teksten mogen dan wel variëren qua poëzie. De teksten mogen dan wel variëren qua 
voordracht en afhankelijk zijn van de verteller, voordracht en afhankelijk zijn van de verteller, 
ze wijken echter niet af van hun oorspronkelijk ze wijken echter niet af van hun oorspronkelijk 
boodschap. De sprekers verwoorden het anders boodschap. De sprekers verwoorden het anders 
maar dragen wel dezelfde kerngedachte over. maar dragen wel dezelfde kerngedachte over. 
Dat getuigt van een creatieve en poëtische Dat getuigt van een creatieve en poëtische 
omgang met teksten en een diep respect voor de omgang met teksten en een diep respect voor de 
boodschap. Daarin schuilt trouwens een andere boodschap. Daarin schuilt trouwens een andere 
kracht, namelijk die van identificatie. Door de kracht, namelijk die van identificatie. Door de 
frisse aanpak van de teksten, komt de boodschap frisse aanpak van de teksten, komt de boodschap 
vaker wel dan niet persoonlijk over. Mahjoobi vaker wel dan niet persoonlijk over. Mahjoobi 
heeft het over het direct aanspreken van de heeft het over het direct aanspreken van de 
luisteraar op een voorspellende, bijna profetische luisteraar op een voorspellende, bijna profetische 

manier. Misschien kan ik het zeer goedkoop manier. Misschien kan ik het zeer goedkoop 
vergelijken met horoscopen uit populaire vergelijken met horoscopen uit populaire 
sensatieblaadjes, waarin de lezer op basis van sensatieblaadjes, waarin de lezer op basis van 
een algemeen begrippenstelsel het gevoel krijgt een algemeen begrippenstelsel het gevoel krijgt 
dat een deel van de toekomst wordt onthuld. dat een deel van de toekomst wordt onthuld. 

Elke Community of Listeners-gebeurtenis Elke Community of Listeners-gebeurtenis 
heeft een universeel onderwerp dat zich in de heeft een universeel onderwerp dat zich in de 
taboesfeer bevindt, minder bewust beleefd taboesfeer bevindt, minder bewust beleefd 
wordt of als herkenbaar symbool zonder wordt of als herkenbaar symbool zonder 
universele betekenis dient. Fundamentele universele betekenis dient. Fundamentele 
kwesties zoals transformatie, (symbolische) kwesties zoals transformatie, (symbolische) 
wedergeboorte, migratie en de maatschappelijke wedergeboorte, migratie en de maatschappelijke 
plaats van de dood zorgen voor het plaats van de dood zorgen voor het 
uitgangspunt. Lemonnier en Mahjoobi’s uitgangspunt. Lemonnier en Mahjoobi’s 
tweeledige toepassing van de motieven zou tweeledige toepassing van de motieven zou 
ik vanuit taalkundig perspectief enigszins ik vanuit taalkundig perspectief enigszins 
beschrijven als een beschrijven als een totumtotum  propro  parteparte (geheel dat  (geheel dat 
een deel aanduidt) en een deel aanduidt) en parspars  propro  totototo (deel dat  (deel dat 
het geheel aanduidt). Vanwege hun universele het geheel aanduidt). Vanwege hun universele 
karakter zijn de onderwerpen in kwestie karakter zijn de onderwerpen in kwestie 
herkenbaar. Elke mens kan zich iets voorstellen herkenbaar. Elke mens kan zich iets voorstellen 
bij het begrip migratie of het symbool van de bij het begrip migratie of het symbool van de 
nacht. We kennen de dood in een of meerdere nacht. We kennen de dood in een of meerdere 
van zijn facetten, wat niet betekent dat we het van zijn facetten, wat niet betekent dat we het 
niet liever invullen vanuit onze subjectieve niet liever invullen vanuit onze subjectieve 
beleving. Op die manier laten Lemonnier en beleving. Op die manier laten Lemonnier en 
Mahjoobi ruimte voor een caleidoscopische Mahjoobi ruimte voor een caleidoscopische 
benadering van dat ene thema en voor culturele, benadering van dat ene thema en voor culturele, 
geografische en persoonlijke verschillen. Dat geografische en persoonlijke verschillen. Dat 
geeft dan weer aanleiding tot een diepgaandere geeft dan weer aanleiding tot een diepgaandere 
interculturele verbinding. Ze bieden een waaier interculturele verbinding. Ze bieden een waaier 
aan interpretaties, metaforen en ervaringen door aan interpretaties, metaforen en ervaringen door 
de noodzakelijke inbreng van de performers en de noodzakelijke inbreng van de performers en 
het publiek. Ze laten ons klinken op het ambigu het publiek. Ze laten ons klinken op het ambigu 
huwelijk tussen universaliteit en diversiteit. huwelijk tussen universaliteit en diversiteit. 

Om al die benaderingen Om al die benaderingen 
te uiten in iets dat voor te uiten in iets dat voor 
iedereen verstaanbaar is, iedereen verstaanbaar is, 
introduceren Lemonnier en introduceren Lemonnier en 
Mahjoobi een alternatieve, Mahjoobi een alternatieve, 
onconventionele lingua franca.onconventionele lingua franca.

Community of Listeners is in zijn essentie Community of Listeners is in zijn essentie 
een meertalig platform en niet alleen omdat een meertalig platform en niet alleen omdat 

Lemonnier en Mahjoobi elk een andere Lemonnier en Mahjoobi elk een andere 
moedertaal spreken. Ze zouden wellicht tot moedertaal spreken. Ze zouden wellicht tot 
een compromis kunnen komen door de meest een compromis kunnen komen door de meest 
voor de hand liggende taal te hanteren tijdens voor de hand liggende taal te hanteren tijdens 
de voorstellingen. Of ze zouden kunnen de voorstellingen. Of ze zouden kunnen 
zorgen voor vertalingen. Ik ben blij dat ze zorgen voor vertalingen. Ik ben blij dat ze 
gekozen hebben om het concept meertaligheid gekozen hebben om het concept meertaligheid 
niet vanuit zijn enge definitie te percipiëren. niet vanuit zijn enge definitie te percipiëren. 
Meertaligheid wijst voor hen eerder op het Meertaligheid wijst voor hen eerder op het 
scala aan uiteenlopende opvattingen van scala aan uiteenlopende opvattingen van 
één universeel thema. Vanuit die redenering één universeel thema. Vanuit die redenering 
stellen ze evengoed de dominante taal in onze stellen ze evengoed de dominante taal in onze 
geglobaliseerde samenleving en op digitale geglobaliseerde samenleving en op digitale 
fora in vraag. Denk maar aan het Engels dat fora in vraag. Denk maar aan het Engels dat 
men in de Westerse wereld en ver daarbuiten men in de Westerse wereld en ver daarbuiten 
doorgaans als de courante lingua franca doorgaans als de courante lingua franca 
beschouwt. Daartegenover positioneren zij zich: beschouwt. Daartegenover positioneren zij zich: 
hun gemeenschappelijke communicatiemiddel hun gemeenschappelijke communicatiemiddel 
vertalen zij zich in de versmelting van vertalen zij zich in de versmelting van 
verschillende disciplines en, daaruit volgend, verschillende disciplines en, daaruit volgend, 
een dynamisch vocabularium. Community een dynamisch vocabularium. Community 
of Listeners is een beklijvende harmonie of Listeners is een beklijvende harmonie 
van performance, muziek en van performance, muziek en storytellingstorytelling. Het . Het 
waarborgt vrije toegang en warmte voor waarborgt vrije toegang en warmte voor 
elke toeschouwer. Je moet geen bepaalde taal elke toeschouwer. Je moet geen bepaalde taal 
beheersen of enige voorkennis bezitten. Dat beheersen of enige voorkennis bezitten. Dat 
maakt voor mij de boodschap des te relevanter.maakt voor mij de boodschap des te relevanter.

Naast klanken en verhalen maken de Naast klanken en verhalen maken de 
scenografie en opstelling een omvangrijk deel scenografie en opstelling een omvangrijk deel 
uit van de beleving. De intieme, cirkelvormige uit van de beleving. De intieme, cirkelvormige 
opstellingen en sterke sociale cohesie vinden zij opstellingen en sterke sociale cohesie vinden zij 
essentieel om de aandachtigheid te behouden. essentieel om de aandachtigheid te behouden. 
Elke belevenis varieert door de context waarin Elke belevenis varieert door de context waarin 
het plaatsvindt en het universele begrip het plaatsvindt en het universele begrip 
waarrond de avond draait. In het event ‘Water waarrond de avond draait. In het event ‘Water 
aan de Lippen’, in samenwerking met het aan de Lippen’, in samenwerking met het 
Masereelfonds, stonden – hoe kan het ook Masereelfonds, stonden – hoe kan het ook 
anders – water, het veranderende klimaat en anders – water, het veranderende klimaat en 
diens desastreuze gevolgen centraal. Lemonnier diens desastreuze gevolgen centraal. Lemonnier 
en Mahjoobi ontwierpen met steun van de en Mahjoobi ontwierpen met steun van de 
Koer een watervlak van 6 vierkante meter Koer een watervlak van 6 vierkante meter 
waarrond het publiek kon plaatsnemen. Met waarrond het publiek kon plaatsnemen. Met 
een minieme en intieme lichtopstelling waren een minieme en intieme lichtopstelling waren 
de toeschouwers en performers getuige van de toeschouwers en performers getuige van 
hun verstillende weerspiegeling op het kalme hun verstillende weerspiegeling op het kalme 
wateroppervlak. Voor PILAR (huis voor wateroppervlak. Voor PILAR (huis voor 
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kunst en wetenschap in de Vrij Universiteit kunst en wetenschap in de Vrij Universiteit 
Brussel) creëerden ze het slaapconcert ‘Lai Laaj Brussel) creëerden ze het slaapconcert ‘Lai Laaj 
Lai’ met als doel de oorspronkelijke ervaring Lai’ met als doel de oorspronkelijke ervaring 
en het ritme van de nacht te simuleren en en het ritme van de nacht te simuleren en 
stimuleren. Geen lichtvervuiling, geen mobiele stimuleren. Geen lichtvervuiling, geen mobiele 
telefoon. Het meeslepende ritueel begon bij telefoon. Het meeslepende ritueel begon bij 
zonsondergang met onder meer een ode aan zonsondergang met onder meer een ode aan 
de ondergaande zon en tussen Oost en West de ondergaande zon en tussen Oost en West 
schipperende slaapliederen, begaf zich daarna schipperende slaapliederen, begaf zich daarna 
richting dronemuziek en loops gepast voor richting dronemuziek en loops gepast voor 
de pikzwarte nacht en eindigde met een ode de pikzwarte nacht en eindigde met een ode 
aan de wakker wordende wereld bij het eerste aan de wakker wordende wereld bij het eerste 
ochtendgloren. Je kan het slaapritueel en de ochtendgloren. Je kan het slaapritueel en de 
overgang van nacht naar dag niet letterlijker overgang van nacht naar dag niet letterlijker 
of ‘meer analoog’ uitbeelden dan dat.of ‘meer analoog’ uitbeelden dan dat.

De aantrekkingskracht De aantrekkingskracht 
zit niet alleen in de zit niet alleen in de 
authenticiteit, maar ook in authenticiteit, maar ook in 
het mede-eigenaarschap.het mede-eigenaarschap.

Los van de variabele uitwerking verloopt Los van de variabele uitwerking verloopt 
elke Community of Listeners-gebeurtenis elke Community of Listeners-gebeurtenis 
duidelijk min of meer hetzelfde. Een universeel duidelijk min of meer hetzelfde. Een universeel 
thema wordt door hen onderling besproken en thema wordt door hen onderling besproken en 
vastgelegd. Daarna start de intuïtieve zoektocht vastgelegd. Daarna start de intuïtieve zoektocht 
naar potentieel bijhorende klanken die het naar potentieel bijhorende klanken die het 
geselecteerde thema versterken in verschillende geselecteerde thema versterken in verschillende 
facetten. Van daaruit nodigen ze performers en facetten. Van daaruit nodigen ze performers en 
muzikanten uit die respectievelijk een poëtische muzikanten uit die respectievelijk een poëtische 
benadering van dat thema verwoorden en die benadering van dat thema verwoorden en die 
specifieke klank voortbrengen op basis van specifieke klank voortbrengen op basis van 
hun specialisatie in een instrument. Net zoals hun specialisatie in een instrument. Net zoals 
bij de opmaak van hun gemeenschappelijke bij de opmaak van hun gemeenschappelijke 
taal, beperken ze zich niet tot de gangbare taal, beperken ze zich niet tot de gangbare 
klanken en instrumenten. De toevoegingen klanken en instrumenten. De toevoegingen 
van klanken wekken trances dan wel een van klanken wekken trances dan wel een 
verrijkende introspectie op. Daarnaast verrijkende introspectie op. Daarnaast 
verhogen ze spontaan de openhartigheid, verhogen ze spontaan de openhartigheid, 
het communicatiegehalte en de wederzijdse het communicatiegehalte en de wederzijdse 
betrokkenheid. Bovendien is Community of betrokkenheid. Bovendien is Community of 
Listeners niet geheel onverwacht doordrongen Listeners niet geheel onverwacht doordrongen 
door Westerse en Oosterse invloeden en door Westerse en Oosterse invloeden en 
percepties. De verscheidenheid aan mensen percepties. De verscheidenheid aan mensen 
(muzikanten, vertellers, performers, publiek) (muzikanten, vertellers, performers, publiek) 
ontketent een kleurrijk en polyfonisch spectrum ontketent een kleurrijk en polyfonisch spectrum 

aan visies en benaderingen. In de voorstellingen aan visies en benaderingen. In de voorstellingen 
komen ze pal tegenover elkaar te staan en komen ze pal tegenover elkaar te staan en 
scheren ze rakelings, maar botsen doen ze niet. scheren ze rakelings, maar botsen doen ze niet. 

Die organische synchronisatie van woord Die organische synchronisatie van woord 
en geluid weerspiegelt hun relatie en mentale en geluid weerspiegelt hun relatie en mentale 
afstelling ten opzichte van elkaar. Lemonnier afstelling ten opzichte van elkaar. Lemonnier 
vertrekt het liefst vanuit een bepaald denkbeeld. vertrekt het liefst vanuit een bepaald denkbeeld. 
Mythevorming, de historiek van Mythevorming, de historiek van storytellingstorytelling  
en inhoudelijke uiteenzettingen van verhalen en inhoudelijke uiteenzettingen van verhalen 
zetten haar aan om de kracht van het relaas zetten haar aan om de kracht van het relaas 
om te vormen naar de kracht van menselijke om te vormen naar de kracht van menselijke 
verbinding. De naam Community of Listeners verbinding. De naam Community of Listeners 
is overigens afkomstig uit Walter Benjamins is overigens afkomstig uit Walter Benjamins 
essay essay The StorytellerThe Storyteller. Ook de geest van Joseph . Ook de geest van Joseph 
Campbell, de vermaarde Amerikaanse Campbell, de vermaarde Amerikaanse 
literatuurwetenschapper die zijn leven wijdde literatuurwetenschapper die zijn leven wijdde 
aan het ontdekken en verspreiden van (oude) aan het ontdekken en verspreiden van (oude) 
verhalen, is bij haar nooit ver weg. Haar verhalen, is bij haar nooit ver weg. Haar 
artistieke traject is sinds haar afstuderen artistieke traject is sinds haar afstuderen 
al opgetrokken uit dezelfde pijlers waarop al opgetrokken uit dezelfde pijlers waarop 
Community of Listeners rust: het narratief Community of Listeners rust: het narratief 
enerzijds en het beeldende anderzijds. De enerzijds en het beeldende anderzijds. De 
toevoeging van het muzikale en performatieve toevoeging van het muzikale en performatieve 
aspect is in grote mate te danken aan Mahjoobi, aspect is in grote mate te danken aan Mahjoobi, 
die zonder enige artistieke diploma, training of die zonder enige artistieke diploma, training of 
voorkennis van disciplines wel de ogen en oren voorkennis van disciplines wel de ogen en oren 
van een kunstenaar heeft. Zijn zintuigelijke van een kunstenaar heeft. Zijn zintuigelijke 
gevoeligheid laat hem toe inspiratie te halen gevoeligheid laat hem toe inspiratie te halen 
uit beelden, muziek en geluiden die specifiek uit beelden, muziek en geluiden die specifiek 
gebonden zijn aan een bepaald instrument. gebonden zijn aan een bepaald instrument. 
Op die manier wil hij herinneringen aan zijn Op die manier wil hij herinneringen aan zijn 
jeugd in Iran en gemeenschapsvormende jeugd in Iran en gemeenschapsvormende 
gebeurtenissen verbeelden.gebeurtenissen verbeelden.

Ondanks de wereldwijde Ondanks de wereldwijde 
aanmoediging van aanmoediging van 
innovatie, wordt de kans tot innovatie, wordt de kans tot 
vernieuwing in de kunsten vernieuwing in de kunsten 
paradoxaal genoeg als een paradoxaal genoeg als een 
privilege beschouwd.privilege beschouwd.

De zoektocht naar de juiste sfeerschepping De zoektocht naar de juiste sfeerschepping 
bij een thema, het experimenteren met klank, bij een thema, het experimenteren met klank, 
woord en beeld en de vrije afwisseling van woord en beeld en de vrije afwisseling van 
mensen en verhalen krijgen bijna onbegrensde mensen en verhalen krijgen bijna onbegrensde 

bloeikansen toegereikt tijdens hun residentie. bloeikansen toegereikt tijdens hun residentie. 
Grotendeels dankzij deGrotendeels dankzij de open-minded open-minded begeleiding  begeleiding 
van de Koer, zo vertrouwen ze me toe, is van de Koer, zo vertrouwen ze me toe, is 
Community of Listeners tot wasdom gekomen. Community of Listeners tot wasdom gekomen. 
Artistieke ontplooiing vormt dan ook het Artistieke ontplooiing vormt dan ook het 
voornemen van een residentievoornemen van een residentie tout court tout court, los van , los van 
de variabele uitkomst of ‘resultaat’. Verdiepend de variabele uitkomst of ‘resultaat’. Verdiepend 
onderzoek en spontane reflectie op de praktijk onderzoek en spontane reflectie op de praktijk 
lokken nu eenmaal zowel een falen als slagen uit lokken nu eenmaal zowel een falen als slagen uit 
– en dat is zó broodnodig. Dat wateroppervlak – en dat is zó broodnodig. Dat wateroppervlak 
bij ‘Water aan de Lippen’ had evengoed een bij ‘Water aan de Lippen’ had evengoed een 
complete misser kunnen zijn, maar dankzij complete misser kunnen zijn, maar dankzij 
betrokkenheid in het denkproces kon zoiets betrokkenheid in het denkproces kon zoiets 
verwezenlijkt worden. Trial and error is geen verwezenlijkt worden. Trial and error is geen 
transactie of een droog verloop van vallen en transactie of een droog verloop van vallen en 
opstaan maar een hoogst vitale ontwikkeling opstaan maar een hoogst vitale ontwikkeling 
van uitgangspunten, meningen, percepties en van uitgangspunten, meningen, percepties en 
concepten. Dat lijkt me inherent aan plekken concepten. Dat lijkt me inherent aan plekken 
zoals de Koer die de spanningsvelden behouden zoals de Koer die de spanningsvelden behouden 
in plaats van ze op te heffen. Zonder het geloof in plaats van ze op te heffen. Zonder het geloof 
in en de toereikende ondersteuning van de in en de toereikende ondersteuning van de 
uitwerkingen van bepaalde scenografische uitwerkingen van bepaalde scenografische 
voorstellen, had Community of Listeners voorstellen, had Community of Listeners 
niet dezelfde beklijvende gebeurtenis niet dezelfde beklijvende gebeurtenis 
kunnen creëren. Dat maakt van het kunnen creëren. Dat maakt van het 
(gedeeld) proces een ongelooflijk essentieel (gedeeld) proces een ongelooflijk essentieel 
onderdeel voor elke artistieke praktijk.onderdeel voor elke artistieke praktijk.

Het ‘ik’-figuur speelt hier bijgevolg niet Het ‘ik’-figuur speelt hier bijgevolg niet 
de protagonist tijdens hun residentie. De de protagonist tijdens hun residentie. De 
contextuele invloed van de plek alleen al oefent contextuele invloed van de plek alleen al oefent 
invloed uit op hun artistieke denkprocessen invloed uit op hun artistieke denkprocessen 
en methodiek. Community of Listeners en methodiek. Community of Listeners 
vertaalt zich letterlijk in een gemeenschap vertaalt zich letterlijk in een gemeenschap 
van luisteraars. De mens is bij uitstek een van luisteraars. De mens is bij uitstek een 
sociaal dier. We worden ongelukkig en sociaal dier. We worden ongelukkig en 
eenzaam – de kwaal van onze tijd – wanneer eenzaam – de kwaal van onze tijd – wanneer 
we rechtstreekse en openhartige connecties we rechtstreekse en openhartige connecties 
met elkaar en de wereld verliezen. Zoals de met elkaar en de wereld verliezen. Zoals de 
Koer ruimte en levensvatbaarheid vrijmaakt Koer ruimte en levensvatbaarheid vrijmaakt 
voor verschillende denkbeelden, zo schept voor verschillende denkbeelden, zo schept 
Community of Listeners een plek waar Community of Listeners een plek waar 
verschillende waarheden vreedzaam en verschillende waarheden vreedzaam en 
respectvol co-existeren. Ze ontploffen niet respectvol co-existeren. Ze ontploffen niet 
in elkaars gezicht maar beïnvloeden elkaar, in elkaars gezicht maar beïnvloeden elkaar, 
communiceren met elkaar en leren van elkaar. communiceren met elkaar en leren van elkaar. 
Niet het opleggen van de eigen waarheid, Niet het opleggen van de eigen waarheid, 

wel het wederzijds inlevingsvermogen wel het wederzijds inlevingsvermogen 
deelt en trekt het gesprek open.deelt en trekt het gesprek open.

Terwijl iedereen geacht wordt Terwijl iedereen geacht wordt 
op de razendsnelle digitale op de razendsnelle digitale 
boot te springen, grijpen boot te springen, grijpen 
mensen steeds vaker en liever mensen steeds vaker en liever 
een analoge boei vast.een analoge boei vast.

Community of Listeners reageert op Community of Listeners reageert op 
meer dan de digitale stroom waarin sommigen meer dan de digitale stroom waarin sommigen 
dreigen te verdrinken en op meer dan de dreigen te verdrinken en op meer dan de 
zichtbare effecten van vervreemding. Ja, ze zichtbare effecten van vervreemding. Ja, ze 
vinden het warm water niet uit en surfen mee vinden het warm water niet uit en surfen mee 
op een belangrijke onder- en tegenstroom op een belangrijke onder- en tegenstroom 
die al even gaande is en waarop steeds die al even gaande is en waarop steeds 
meer mensen willen varen. En ja, ook zij meer mensen willen varen. En ja, ook zij 
presenteren in zekere zin een relatief vluchtige presenteren in zekere zin een relatief vluchtige 
ontwenningskuur waarmee je toch voor een ontwenningskuur waarmee je toch voor een 
avond dichter bij de natuur, het spirituele avond dichter bij de natuur, het spirituele 
en de ander kan komen te staan – al hoop ik en de ander kan komen te staan – al hoop ik 
dat dat gevoel daar niet ophoudt. Wat hier dat dat gevoel daar niet ophoudt. Wat hier 
zo te koesteren valt, is de manier waarop ze zo te koesteren valt, is de manier waarop ze 
muren ontmantelen en cohesie laten groeien. muren ontmantelen en cohesie laten groeien. 
Lemonnier en Mahjoobi zetten de waarden en Lemonnier en Mahjoobi zetten de waarden en 
functies van (oude) verhalen in een maatschappij functies van (oude) verhalen in een maatschappij 
in de verf. Ze boetseren een ontmoetingsplaats in de verf. Ze boetseren een ontmoetingsplaats 
waar de luisteraar zowel luistert als vertelt. waar de luisteraar zowel luistert als vertelt. 
Ligt daar ook niet het geweldige vermogen Ligt daar ook niet het geweldige vermogen 
en de aantrekkingskracht van verhalen?en de aantrekkingskracht van verhalen?

  
Verhalen fungeren als een kostbare spons Verhalen fungeren als een kostbare spons 

die onze sluimerende vervreemding van de die onze sluimerende vervreemding van de 
alsook onze natuur absorbeert, die niet de alsook onze natuur absorbeert, die niet de 
aandacht afneemt maar vergroot. Eerder dan een aandacht afneemt maar vergroot. Eerder dan een 
onheilzaam gevoel in zijn negativiteit te voeden onheilzaam gevoel in zijn negativiteit te voeden 
en te verspreiden of, erger nog, te laten rotten en te verspreiden of, erger nog, te laten rotten 
tot het ons wezenlijk schaadt, zorgen verhalen tot het ons wezenlijk schaadt, zorgen verhalen 
voor een vruchtbaar antigif. Een onontbeerlijk voor een vruchtbaar antigif. Een onontbeerlijk 
middel. Ze bezitten als geen ander een welkome middel. Ze bezitten als geen ander een welkome 
remediërende functie. Verhalen uitwisselen remediërende functie. Verhalen uitwisselen 
doet helen. Kunst stelt ons in staat situaties doet helen. Kunst stelt ons in staat situaties 
aan te klagen, maar het ook te verwerken aan te klagen, maar het ook te verwerken 
– wat de ‘ware feiten’ ook mogen zijn.– wat de ‘ware feiten’ ook mogen zijn.


