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BESTUURSVERSLAG 2017 

INLEIDING 
In 2017 bestaat Conny Jan»en t>,nst 2S Jur. 
Het Is een feestelijke mijJpa:il In Ceontwiltlcling ~n het gezelschap, dat begona!s ptoducdtkem rond het wert 
van Conny Janssen M lnmlddels is uit.gcgroc-id tot «n $1JçeeJVQ{lc VJ..Ste wnrde In het N~erlandse 
pod'iumkunstenlandschap. Jans1ens werk was en is u: tien i.n de ~rgen door tiet hdt land en ot> 
uitttnlopc;l'lcfct a.;nspl'91(ende k>catiesln Ronerda.m, 2.oals In de Ondertt-tboootloods, de RET Tn1mrcm1$c, f:n de 
Van Nc.lle Orttwetpf:ab:iok en dct voormalige: aa'Shooder Ferro In het Rotterdamse Vicl'htvt:ns~bied. 

In tten werefd die steeds hotder en Mmet1ul-O'klt wtmJr,, motttti wt rufmtc maktn voor pel$00nfiJke~ 
brrekbote wthol.tn . 
Conny Janssen 

In 2017 werd het 2S•Jal1gjublleum ;,cflt(!:rttn,-ol11ens lubt er b!J1eut met een toornee val\ de nieuws-te gtore 
lHlproducttt HOME, een t~'T'lake van htt Sutte$VOUt MIRJI.OR MtRFlOR uit 2014 en e-en heel bijzondere 
~positie in de Rotterdam.se Kunsthal. 
Drie ;on,.e dlotcogur,eu1tmtn krtien natwrllJk weer de m,ogel/Jtheid om werk te maken en. te pruenteren 
In •!wett de vijfde edltle va.n. DANSLOXAAL En met dewproduçt le CLAfUTY was het gezelschap wlop te den 
tijden,$ d"rvtrse festlvals. 
ZO<M:rd het eerste J.nr van de periode ?017•2020 dlrea. een uiterst p(Odu«rer ja&r met opnhww ieer aoede 
beioekcljfers en lovende k.ritielten. 

~amau: werd na j.,iren v.,in ol'Mferhal\C!elen met projectontwiKk.claar, en Gemeente Ftotterd.,im de 
huur.un.bieding aetcloond ,•oor de geweldige nle\l"Ne tiuis.vestit\.g op K.ttendrecht. Samen mc-t de Coclarts Circus 
tfl Circus Rotjekt\or Of\l'VanSt Conny J.in$$4!f\ Danst naar ~rwachtlng In apnl 20194e sleutel. 

1. REAUSATIE 
Met 6 productits en In toraal 143 speelbeurten voor 60.108 bezoel:eri • wauvan 60 voor;tolllngen in 
Rotterdam \/OCW" 32.782 bezoekers - hte ft CoMY Janf.Sen Oal\St rulmS<hoots volcban alf\devoonif met 
Gemee:nte Rotte<dam et'I Fonds Pod klmkvn.s,ten •fg0$proi:on p,..statles. 

Ll Producties arote zaal 
In 2017 manlfesteetde Coony Jans.sen Danst zieh nadrukkelijk in de arote aal mcrt drie projecten. Met HOME 
reiSde COnnv >•nssen Danst la nis onaeveer SO schow.i>oq:en In het l$1'1d, met het CtO"".t project MIRROR 
MIRROR stond ket gtzCISC:hJp op locatie In Rotterdam en met een bijzondere exposétle In èe Rotterdamse 
Kunsthal. 

HOME 
Oe srote zaa~oors~Uing HOME tofflfeva.n j,nuMi t/m aprl1 door Ncderb;nd, In totaalwerde11 ~ deze 
tournceprodvctic met~ l!ef'St SS voorstelltngen gespeeld. HOMi win in 2017 in t~.ul 21.SSS tieioeker,, 
te trekken. 
Oe laatste jaren wisselt Conny Jaris.un t1~uwe crtatles af met •remake,' wn repcrtotrestukl:cn. HOME -ms een 
volledig nicvwecreatle wurvoorConny Janssen f\HSI een grc01, avontuurlijk ens.emble van dertien 
dansen-, we.rkte met decorontwerper Thomas Rupert en een tlchtontwerp van R~kovan Vletv. 
De live--mutlek werd sptt lul voor ~e voors;el!?r.,g nltvw gecompor,eerdwerk van soundscape artlst Mk.ne-J 
S.nablla en cellb-t Maarten Vos. 

~ ~s von Bonob.O'o tfl Vos ~gtfl mtr hoost romot1CÎ'KM fOJ'IOt ajltrtll, rirmi'fffll!' ii\ttrmeuo's en 
ddtt~ .lfo.11.t:r, «11 rk bodc-m «'Jder bewcv,hÇffl die IM"llddds wel als ~ Conny:]:Sttmptkl 
hmM.11 wo(dftt, ( ... , S~tlt, ln~l\n'«vf d:,1ntttwo~r'dl (hff)f. ~ -"" dol'ldtrt wt,o.tr. Npé 

Bi;t0ndctr WMook de sarr.enweridne rntt studenten van de Willem de ICooning Aadem\e. In de opm .at naair de 
V00''1el!in1 lelie-Jen tij die-opdrad,t OM dansers tie-l)O(tretceren met als uitgtns,:MJnt de vrug wat 'h voor 
hen betekent. Oe:te l)Orttetten werden via ~bsi"' en sociale media ged~ld. J 
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