
CHOREOGRAAF // Josephine van Rheenen (1988) volgde haar dansopleiding aan de 

Theaterschool Amsterdam en begon direct na haar studie als danseres bij De Dansers. Na 5 jaar op 

het podium te hebben gestaan bij o.a. de gezelschappen De Dansers, Vloeistof en Breekgoed volgde 

zij in 2014 samen met Guy Corneille, Wies Merkx op als artistieke leiding van De Dansers. Sindsdien 

maakt zij voor De Dansers eigen werk voor zowel kinderen als volwassenen. De Dansers maken 

dansconcerten: organische samenkomsten van moderne dans en live muziek. Als choreograaf zoekt 

Josephine naar de menselijkheid in de dans en streeft ze naar een intuïtieve danstaal, die vertrekt 

vanuit simpele instincten. Openheid, overgave, interactie zijn kernwoorden in haar werk. Met Shake 

Shake Shake probeert ze één bewegende band te vormen van muzikale dansers en dansante 

muzikanten. “Shake Shake Shake is voor mij alles van je afschudden. De bodem raken, weer opstaan 

en opnieuw beginnen.”   

 

MUZIKANT PERFORMER // Guy Corneille (1990) is sinds 2014 één van de artistiek leiders van De 

Dansers, een Utrechts gezelschap dat dansconcerten maakt voor jong en (jong) volwassen publiek. 

In hun voorstellingen is hij tegelijkertijd muzikant en fysiek performer. Daarnaast co-creëert hij met 

choreograaf Josephine van Rheenen als componist en muziekgericht dramaturg met een 

academische achtergrond in socio-culturele antropologie. Zijn artistieke interesse gaat uit naar het 

communiceren van fysieke/emotionele beleving; de nonchalante performativiteit van popconcerten; 

en werk dat toegankelijk is zonder oppervlakkig of goedkoop te zijn. In 2017 won Guy een VSCD 

Gouden Krekel voor zijn multi-performance aan The Basement (De Dansers/Theater Strahl/Wies 

Merkx). Over Shake Shake Shake zegt hij: “Ik vind het waanzinnig hoe iedereen bereid is en elkaar 

uitdaagt en aanmoedigt om nieuwe kanten in onszelf te ontdekken, buiten onze comfortzone. Niet 

alleen met muziek en dans, maar voor het eerst ook met poëzie en spoken word. Het voelt alsof alles 

mogelijk is.” 

 

DANSER PERFORMER // Yoko Ono Haveman (1994) danst al sinds haar afstuderen in 2016 voor 

De Dansers en is opgegroeid in Overdinkel, vlakbij Enschede. In het laatste jaar van haar opleiding 

Moderne Theaterdans aan de AHK liep Yoko stage bij Conny Janssen Danst. Shake Shake Shake is 

de vierde voorstelling bij De Dansers waar Yoko in speelt. Naast dansen, zingt en speelt ze 

elektrische gitaar in Shake Shake Shake. Yoko vindt het geweldig om zoveel disciplines te leren. In 

Shake Shake Shake wil Yoko zichzelf graag verlossen van de eenzaamheid die je kunt voelen tussen 

mensen. “Ik kan me getriggerd voelen door dingen die, als je er van grote afstand naar kijkt, er 

helemaal niet toe doen. Ik wil soms kunnen bedenken of iets wel zo belangrijk is of dat ik dit makkelijk 

van me af kan schudden.” 

 

MUZIKANT PERFORMER // Ruben van Asselt (1999) kreeg drum les vanaf zijn twaalfde en laat 

intussen als drummer, producer en componist zijn liefde voor experimentele muziek horen. Ruben 

houdt van onverwachtse geluiden, en gebruikt daarvoor niet-muzikale objecten als percussie 

instrument. In 2012 studeerde hij af aan de Popopleiding aan het Conservatorium van Rotterdam en 

startte samen met drie andere Rotterdammers de band Crying Boys Café. In Shake Shake Shake is 

Ruben vooral drummer, maar hij wordt ook uitgedaagd om te dansen en zingen. “Ik vind het soms 

spannend om achter mijn drumstel vandaan te stappen maar voor de voorstelling als geheel klopt het. 

Iedereen laat zich van een breekbare kant zien en hierin kunnen we groeien, ook op persoonlijk vlak.”  

 

DANSER PERFORMER // Marie Khatib-Shahidi (1991) is geboren in Frankrijk. Ze begon met Latin, 

Oriëntaalse en Afrikaanse dans, waarna ze afstudeerde in de richting jazz en ballet bij de Choreia 

Dance Studio in Parijs. Na haar opleiding ontwikkelde ze een interesse in moderne dans en nam ze 



deel aan verschillende internationale projecten en workshops. Ze werkte voor Karine Saporta en Cie 

Arketip in Frankrijk en Companhia Instavel in Portugal. Marie was onder andere te zien in het werk 

van Sharon Fridman, Livia Marquez en Anna Mickailova, in verschillende Europese landen. Hiernaast 

ontwikkelt ze zich als choreograaf en is ze sinds 2015 samen met een andere performer van De 

Dansers Youri Peters medeoprichter van het prijswinnende duo Youri & Marie. In Shake Shake 

Shake vindt Marie de verschillende energie levels fijn. “Het laatste stuk van de voorstelling voelt echt 

als een afsluiting. Dat ik alles van me af heb geschud en het allemaal wel weer goed komt, dat ik 

weer opnieuw kan beginnen.”  

 

DANSER PERFORMER // Wannes De Porre (1988) houdt al vanaf zijn vroege jeugd in het 

Belgische Gent van het podium. Tijdens zijn opleiding Moderne Theaterdans aan de AHK liep hij 

stage bij Nanine Linning en bij Conny Janssen Danst. Na zijn afstuderen danste Wannes in werk van 

o.a. Alexandra Meijer, Jasper van Luijk en Jonathan Lunn. Momenteel danst Wannes ook voor 

Vloeistof, Cie Woest en plan d-. In Shake Shake Shake wil Wannes met zoveel mogelijk 

sprankelende energie alle vezels in zijn lichaam activeren en shaken, vol lust, tot die vibratie hem 

uiteindelijk doet dansen, zingen en muziek spelen. “Ik vind het super dat ik artistiek mag multi-tasken. 

Elke keer vind ik het ontzettend spannend maar telkens weer verbaas ik me het toch gewoon TE 

DOEN!” Tijdens de voorstelling moet Wannes de lucht die hij gebruikt bij het dansen netjes verdelen, 

zodat hij uiteindelijk nog genoeg lucht over heeft om het mooiste geluid uit zijn saxofoon te krijgen.  

 

MUZIKANT PERFORMER // Hans Vermunt (1990) komt uit een muzikaal nest en maakte al muziek 

op de basisschool, samen met zijn klasgenootje Guy Corneille. Na zijn Bachelor Internationale 

Ontwikkelingsstudies in Wageningen wilde Hans zich toch volledig op de muziek storten. Hij behaalde 

zijn diploma Master Musician 3.0 aan de HKU in zijn geboorte- en thuisstad Utrecht. Hans was al 

vroeg bij De Dansers en hij vindt het leuk dat dans en muziek steeds meer in elkaar over lopen. Soms 

vindt hij het nog wel ongemakkelijk, maar er wordt altijd gezocht naar een vorm of beweging waar hij 

zich prettig bij voelt.  “Shake Shake Shake is echt een groepsstuk. Iedereen heeft zijn eigen moment 

tijdens de voorstelling, maar je blijft altijd in contact met de rest. Er is veel interactie.” Tijdens het 

maakproces heeft iedereen zelf iets geschreven. Hans schreef het lied ‘Disconnect’ met zijn 

typerende cynische toon: “Oké je hebt alles van je afgeschud... En nu dan? Als je het doet, doe het 

dan ook helemaal!” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


