
Rechtenvrij interview Lidia Wos, gastchoreograaf 4+ dansvoorstelling de Tijd Loopt van de Stilte 
 
De Tijd Loopt is een nieuwe 4+ dansvoorstelling van dansgezelschap de Stilte in samenwerking met 
gastchoreograaf Lidia Wos. Lidia heeft haar professionele danseducatie afgerond aan de Public 
Ballet School in Warsaw en danst inmiddels al meer dan 25 jaar.  
 
Hoe ben je ooit begonnen bij de Stilte? 
‘Mijn reis met de Stilte begon ooit toen ik als gastdocent les gaf. Daarna heb ik nog een duet gemaakt 
voor het dansgezelschap. Dit is voor mij de eerste volledige voorstelling die ik maak.’ 
 
Wat kunnen mensen verwachten als ze naar de Tijd Loopt gaan? 
‘Wat mensen vooral niet moeten verwachten in de voorstelling zijn echte klokken. Ik hoop dat de 
bezoekers hun fantasie gebruiken en dan misschien wél fantasieklokken tevoorschijn zien komen. De 
voorstelling gaat meer over de tijd ervaren en hoe dat aanvoelt. Tijd kan heel langzaam voelen, maar 
ook alsof het voorbij vliegt. De tijd kan ook stilstaan. Dat soort momenten vind ik het leukst.’ 
 
Hoe zou je het creatieve proces van deze voorstelling omschrijven?  
‘Als maker ben ik geïnteresseerd in het onderzoeken van allerlei dingen. In mijn proces ben ik heel veel 
aan het creëren wat uiteindelijk niet in de voorstelling komt. Ook voel ik me erg aangetrokken tot 
rekwisieten en kostuums. Ze zijn dan ook een heel belangrijk onderdeel van de Tijd Loopt. Ik kan ook 
zeggen dat we enorm veel plezier hebben gehad met de dansers in de studio.’ 
 
Wat maakt het creëren voor kinderen zo speciaal? 
Het maken van een voorstelling voor jonge kinderen is enorm uitdagend maar ook enorm leuk om te 
doen. Dit komt omdat kinderen heel eerlijk zijn en hun mening niet verstoppen. Dat vind ik echt leuk 
om te zien. Het is voor kinderen ook geen probleem als iets heel abstract is, omdat ze dan hun 
fantasie gebruiken er een eigen verhaal van te maken.’ 
 
Wat hoop je dat kinderen bijblijft? 
‘Ik hoop dat kinderen en ook hun ouders vooral het gevoel dat de voorstelling oproept bijblijft. 
Emoties zoals blijdschap, verdriet, maar misschien ook wel verrassing. Wie weet zijn ze wel 
teleurgesteld, dat gevoel mag er ook zijn. Ik hoop voornamelijk dat deze show mensen iets laat 
voelen, het maakt niet uit wat.’ 
 


