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Mijn onderzoek richtte zich op de mogelijkheden en grenzen van het 
vertalen van healing trance rituelen van traditionele culturen naar mijn eigen 
hedendaagse kunstpraktijk. Drie concepten kwamen hierbij centraal te staan: 
liminale ruimte, het idee van holding space, of ‘ruimte geven’, en de cirkel; de 
cirkel als plaats in ceremonies en rituelen waarin ruimte wordt gegeven om 
mensen te begeleiden doorheen de liminale ruimte.

Ik had plannen om naar China en Zuid-Marokko te reizen, maar werd door 
de reisbeperkingen tijdens de crisis genoodzaakt hier een alternatief voor te 
voorzien. Ik koos projecten die ik eerder initieerde in deze locaties, welke twee 
of drie van deze concepten aanraakten. Door vanop één locatie te werken, nl 
Marrakech, in plaats van zeer internationaal en van deadline naar deadline, 
kreeg mijn werk de ruimte zich ten volle te ontwikkelen in mijn atelier. Waar 
kon paste ik trance toe in het werkproces, om inspiratie op te doen, om beelden 
te visualiseren, om beslissingen te maken.

Projecten:
 - Intrusion (3-4)
 - Am I Wanted Here? By Whom? (5-6)
 - Battlefield of the Soul (7-9)

In Marrakech startte ik JUJlab (10-12), een laboratorium voor intieme 
multidisciplinaire samenwerkingen. Ik initieerde samenwerkingen tussen 
beeldend kunstenaars Nouredinne Ezarraf en Lisa Stewart, juweelontwerper 
Guilain Delanoue en beeldhouwster Ines Abergel, danser/beeldend kunstenaar 
Youness Atbane en mezelf, danseres Manal Tass en singer/songwriter Estel 
Perez, beeldend kunstenaar Bart Van Dijck en tekenaar Florian Nguyen. Ik 
organiseerde artist talks en atelierbezoeken waarbij ik het format van de cirkel 
toepaste, en initieerde het project ‘Playing on the Wasteland, Living at the 
Margins - the shoreline people of Douar Koudia’. (13)

Ik deed cirkelwerk in de vorm van vrouwencirkels, intuïtieve kunstworkshops 
en chanting cirkels. (14) Ik deed een onderzoek naar de Gnawa Brotherhood 
in Essaouira en het Atlasgebergte met de ondersteuning van Dounia Terhmina. 
(20) Ik deed een residentie in Cité des Arts waar ik The Falling. The Winter 
presenteerde in samenwerking met Paola Korošec. (16-17) 

Ik volgde cursussen rond deze topics: Art of Devotion, Belief, Faith and Spirit, 
van Evan Ifekoya, Healing with Light van Sandra Ingerman, Healing in the Arts, 
door University of Florida. Ik volgde verschillende trance healing ceremonies 
en een Reiki opleiding in België en Marokko. Ik deed literatuurstudie en volgde 
zang, taal, borduurlessen in Marrakech en leerde tapijten maken in de bergen.

Expo’s/projecten

“hORIEzoNTALISME”  group exhibition curated by Youness Atbane, Artorium 
-  Fondation TGCC & Institut Francais Casablanca, MA (19)

“Mapping the Cartographic: Contemporary Approaches to Planetarization”, 
group exhibition curated by Collective Rewilding, Drugo More, Rijeka HR (19)

“Battlefield of the Soul”, text performance in Ait Bougemez and during Open Mic 
Night in Vinosphere, Paris

“The Falling, the Winter”, liminal triptych with Paola Korošec, Cité internationale 
des arts, Paris FR (16)

“Untitled KM14”,  dancer in performance of Youness Atbane, Biennale de la 
Danse in Africa, Marrakech MA (18)

“Derb El Wacha”, storytelling workshop met kinderen, LE 18, Marrakech (18)

“Hydrofutures”, workshop on speculative fiction, LE 18, Marrakech

“ Playing on the Wasteland, Living at the Margins - the shoreline people of 
Douar Koudia” interdisciplinary project with Alexandra Anzid Kollarova, Laila 
Safouate, and Dounia Terhmina, in the framework of Ch[a]rita, LE18 and Dar 
Bellarj, Marrakech MA (13)

Residenties/samenwerkingen

Collaborative residentie met Bart Van Dijck en Florian Nguyen, JUJlab, Ourika 
MA (gepland eind maart)

Kunstenaar is residentie in Cité des Arts Parijs FR (16)
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Intrusion
link to webpage

Intrusion is a multi-media installation that originated 
when Van Dyck was invited for a three day funeral 
ceremony guided by He XiuDong, a Dongba shaman 
priest from Lijiang, Yunnan province, Southwest China, 
during a residency at Lijiang Studio. It addresses the 
relationship between the spirit world and the natural 
world, as well as the tropes that reveal the traffic 
between art and anthropology, such as appropriation, 
materiality, and texture, and the way in which this is 
part of discourses of power and containment. 
Intrusion consists of the video Extrusion, audio 
piece  I Thought I Validated Your Existence?, and an 
embroidered patchwork Fieldnotes, or An Empirical 
Reflection on Someone’s Lived Experience that Became 
Unrelated to the Source.

De begrafenis is een liminale ruimte waarbij de Dongba 
ruimte biedt aan de hand van rituelen, collectieve 
gezangen en dans, om de gemeenschap door het 
rouwproces te begeleiden. Ik maakte een intiem portret 
van de Dongba waarbij zowel de heilige voorwerpen 
die hij gebruikt in rituelen, als de bedreiging van 
deze praktijken door globalisering, zichtbaar worden. 
Hiernaast toon ik aantekeningen die ik maakte tijdens 
deze ceremonie en een geluidsopname waarbij ik 
toestemming vraag de video te tonen, wat onze 
verschillende machtsverhoudingen aankaart. 
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Extrusion
Video 09:30 min

Vocals and instruments by He Xiudong, recorded by Yasuhiro Morinaga

Extrusion depicts He Xiudong’s childhood bedroom which houses different realities of his life; a combination of 
sacral elements of his work as a Dongba priest, as well as elements that are witnesses of the poverty of life in the 

remote mountain village where he grew up. Dongba play a major role in Naxi culture and preach harmony between 
man and nature. Globalization is carrying to the formerly remote communities of the foothills of the Himalaya 
a series of economic, political and social transformations. Changes in the way of life lead the people to loose the 

references to which most of their old culture is related. While the Naxi have cherished a sentiment that related their 
lives to one land and a common heritage, the introduction of modern medicine changed forever the traditional 

concept of sickness, as well as the pivotal role of Dongba in Naxi communities.

The historic and World Heritage-listed town of Lijiang has been transformed from a relatively isolated town to a 
major domestic and international tourist destination. Instead of showing the Dongba performing rituals in a tra-
ditional costume, Extrusion paints an intimate portrait of the Dongba priest by showing a single shot video of his 
childhood bedroom. The music is He Xiudong performing a Chant about the Origin of Naxi Culture, followed by a 

Chant for Love Suicide.

https://www.hannevandyck.com/intrusion
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I Thought I Validated Your Existence?
Video 17:48 min

I Thought I Validated Your Existence? explores the border zones between art and anthro-
pology by addressing  forms of presentation and of looking at each other. Jay Brown is 

the director/curator of artist residency Lijiang studio, and often brings artists in contact 
with He Xiudong. or vice versa  By showing Extrusion to He Xiudong and asking for his 

permission to ‘own’ it as an art work, while employing Brown as the translator/moderator, 
the conversation inevitably addresses Lucy Lippards question, “who exploits whom for 

what and why?”

Fieldnotes, or An Empirical Reflection on Someone’s Lived Experience that Became Unrelat-
ed to the Source

Embroidery on patchwork 364 x 260 cm

Fieldnotes, or An Empirical Reflection on Someone’s Lived Experience that Became Unrelat-
ed to the Source is a patchwork of fabrics with hand-embroidered notes taken at the funer-
al where He Xiudong was asked to perform rituals for the deceased. Dongba conduct reli-
gious rituals, dances and readings on request of the community to appropriate the spirits. 
Seeds, rice, dried plants, and incense are embroidered onto the fabrics as a reference to the 
Naxi’s funeral preparations, in which the body gets wrapped into different layers of cotton, 

silk, and hemp fabric and sacrifices are offered. As well as symbols of Dongba scripture 
from manuscripts that were literally thrown in the artist’s lap during the visit. Dongba 

symbols are a system of  pictographic glyphs used for recitation of ritual texts.

“At a funeral, I surveyed this scene with despair and alienation. I could not help thinking  
that I had little in common with this disheveled people, and that what they loved about 

life I did not live.”
- Eric Mueggler, Songs for Dead Parents p205



Am I Wanted Here? By Whom?
Link to webpage

Am I Wanted Here? By Whom? follows earlier artistic output 
that was designed as experimental fieldwork in situ carried 
out in Southern Morocco. It represents visually rearranged 
fragments of the field — selected reminiscences fabricated 
into a hand-sewn quilt, an embroidered map of the oasis of 
Tighmert and a sound recording of a maarouf, a celebratory 
gathering of women.

Van Dyck and anthropologist Anzid Kollárová questioned the 
often omitted ethical approach of artistic collaborations in a 
post-colonial context. They penetrated private households 
dominated by women to primarily establish relationships and 
shape understandings.
 
Am I Wanted Here? By Whom? was initiated during Caravan 
Tighmert , a cultural laboratory in the oasis of Tighmert.

 Read ‘On Representation, Cultural Appropriation and the 
Ethics of Artistic Collaborations in the Postcolonial Context of 
Morocco’ written by Alexandra Kollarova, published in The 
Journal of Culture vol. 9 / No 1 / 2020 Institute of Ethnology, 
Faculty of Arts, Charles University. P 43-45: The Khayma 
Project

Khaymas zijn gemaakt in de vorm van tenten of shelters 
om te beschermen tegen de zon. Tijdens een huwelijk 
bijvoorbeeld komen twee families samen om een khayma 
te naaien van gebruikte stoffen van de twee families, dat 
dan gebruikt wordt tijdens een feestelijke ceremonie. 
Hierbij creëren ze gezamenlijk een ruimte die dient om het 
overgangsritueel te dragen. 

Am I Wanted Here? By Whom? werd gepresenteerd tijdens 
“hORIEzoNTALISME”  -  Fondation TGCC & Institut Francais 
Casablanca, MA en “Mapping the Cartographic: Contemporary 
Approaches to Planetarization”, Drugo More, Rijeka HR

5

https://www.hannevandyck.com/khayma
https://www.hannevandyck.com/_files/ugd/d556c1_92a27d39611142279e1f6d00847a65c0.pdf
https://www.hannevandyck.com/_files/ugd/d556c1_92a27d39611142279e1f6d00847a65c0.pdf
https://www.hannevandyck.com/_files/ugd/d556c1_92a27d39611142279e1f6d00847a65c0.pdf
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Battlefield of the Soul
Link to webpage

Battlefield of the Soul is een performatieve 
installatie in wording die gaat over de ervaring 
van de limiet in liminale ruimtes. De limiet 
als een plaats voor een ontmoeting met het 
goddelijke, en voor de angstaanjagende ervaring 
van het vallen in de afgrond wanneer je verlangt 
naar een openbaring.

De installatie start van een tekst en combineert 
dans oor Mouad Ezzaraa, performance, visuele 
elementen, en geluid door Zouheir Atbane. De 
tekst kwam tot stand na een ontmoeting met 
een koraalcobra in Brazilië die mij begeleidde 
tijdens een plant-based healing ceremonie en 
liet zien dat angst een medicijn is en dat alles 
wat je ooit nodig hebt in het lichaam aanwezig is. 
De tekst spreekt over de slang/het lichaam als 
genezer, en over de limiet als het moment vlak 
voordat je in trance gaat, het moment tussen 
controle en overgave, het moment dat je wacht 
op een klap in je gezicht, verlangend naar een 
wedergeboorte. Het haalt inspiratie uit het boek 
van al-Tawasin van Al-Hallaj, een Perzische 
mysticus en dichter die lijndiagrammen en 
symbolen gebruikt om dingen uit te drukken 
die hij niet onder woorden kan brengen; en de 
piramideteksten van Unas, spreuken voor het 
hiernamaals van de koning, gegraveerd in de 
muren van zijn ondergrondse kamers.
De eerste versie van de tekst is geschreven voor 
een dansvoorstelling met Mohamed Lamqaysi, 
die tot stand kwam tijdens een residentie in 
Friche La Belle de Mai en werd gepresenteerd 
op dansfestival ‘Dansem’ in Marseille en op 

dansfestival ‘On Marche’ in Marrakech. Het werd 
herschreven als solopresentatie voor ‘OFF/
OFF Spoken Word’ in Kunsthal Gent en werd 
herschreven voor ‘Battlefield of the Soul’ tijdens 
een residentie in Cité des Arts Paris.
De visuele elementen zijn vijf grote patchworks 
die zijn geborduurd met teksten over het 
ervaren van de limiet, plus objecten die 
verwijzen naar genezingsceremonies en naar de 
tekst van Al-Hallaj.
Mouad Ezzaraa zal deel uitmaken van de 
performance en het concept/tekst in beweging 
brengen. Hij heeft een zwarte band in wushu, 
shaolin kung fu, en past gevechtsport toe als 
een spirituele en helende praktijk.
Het audiowerk bestaat uit opnames gemaakt in 
marokkaanse mausolea en tijdens een healing 
trance-ceremonie in het Atlasgebergte. Zowel 
de ceremonie als het exorcisme zijn manieren 
om mensen te genezen die ‘bezeten’ zijn door 
geesten. Zouheir Atbane heeft uitgebreid 
gewerkt aan het maken van opnames op 
heilige plaatsen in Marokko en werkt aan de 
soundscape van de voorstelling. Momenteel 
ben ik aan het appliceren voor werkperiodes 
en werkplaatsen waar ik de verschillende 
elementen en kunstenaars kan samenbrengen.

Text performed during On Marche dance festival, 
Marrakech / DANSEM #21 dance festival, Friche la 
Belle de Mai, Marseille / “ OFFoff Moving Word - The 
Body “ Kunsthal, Ghent / “Open Mic”, Cité des Arts, 
Paris 
One of the textile works, The Dance is Always 
Danced Above the teriible Abyss is exhibited during 
“hORIEzoNTALISME”  Artorium, Casablanca
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https://www.hannevandyck.com/battlefield


The Dance Is Always Danced Above the Terrible Abyss embroidered, handquilted and appliqué, 170 x 210 cm
Detach or Die, embroidered, handquilted and appliqué, 195 x 290 cm

Multicolor 345 x 180 cm
Blue 390 x 170 cm
Green 134 x 165 cm

8



9



Opstart werk- en projectplaats

In maart 2020 heb ik een huis gehuurd 10 km van Marrakech. 
Hier gingen we samenwonen met verschillende kunstenaars en 
projecten uitwerken. Zowel Abdellah M Hassak en Mohamed 
Kilito, Lisa Stewart, Manon Matauco en Said El Haddaji hebben 
hun engegement moeten afzeggen wegens verschillende redenen 
als gevolg van de crisis. 

Ik heb het huis volledig gerestaureerd en ingericht en heb dan 
uiteindelijk en kamer ingericht als persoonlijk atelier en de andere 
kamers online gezet als kunstenaarsresidenties. Verschillende 
internationale kunstenaars hebben hierop gereageerd maar telkens 
als ze een vlucht boekten, gingen de grenzen weer toe en werden 
geplande projecten geannuleerd. Ik heb uiteindelijk gekozen om te 
verhuizen naar een kleinere ruimte dichter bij Marrakech omdat 
de huur voor mezelf moeilijk te dragen was.

Dit nieuwe huis, op een boerderij in de periferie van Marrakech, 
heb ik terug volledig gerestaureerd en hier heb ik verschillende 
initiatieven gestart.
- project ‘Playing on the Wasteland, Living at the Margins’
- organiseren vrouwencirkels en chanting cirkels
- intuîtieve kunstworkshops 
- collectieve tuin
- initiatie JUJlab, een laboratorium voor intieme interdisciplinaire 
samenwerkingen. JUJlab initieerde samenwerkingen tussen beeldend 
kunstenaars Nouredinne Ezarraf en Lisa Stewart, juweelontwerper 
Guilain Delanoue en beeldhouwster Ines Abergel, danser/beeldend 
kunstenaar Youness Atbane en mezelf, danseres Manal Tass en singer/
songwriter Estel Perez, beeldend kunstenaar Bart Van Dijck en tekenaar 
Florian Nguyen. 
IG: @juj_lab
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JUJlab

Artist talking circle during JUJlab with Nouredinne Ezzaraf and 
Lisa Stewart

JUJlab Guilain Delanoue and Ines Abergel
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JUJ
laboratory
for intimate exchange

artist talk with Noureddine Ezarraf & Lisa Stewartartist talk with Noureddine Ezarraf & Lisa Stewartartist talk with Noureddine Ezarraf & Lisa Stewart

BRING A CARPET/PILLOW AND SOME FOOD TO SHAREBRING A CARPET/PILLOW AND SOME FOOD TO SHAREBRING A CARPET/PILLOW AND SOME FOOD TO SHARE

O N  N A T U R A L  D Y ( E ) I N G  T E C H N I Q U E S ,
M I S U N D E R S T A N D I N G S ,  A N D  O T H E R  A L C H E M I C A L  A C T I O N S

19.10   7pm

19.10   7pm



JUJlab locatie
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Playing on the Wasteland, Living at the Margins 
- the shoreline people of Douar Koudia
Link to webpage

Zine by Alexandra Anzid Kollarova
Video by Laila Safouate
Spoken word by Dounia Terhmina
Audio walk by Hanne Van Dyck, translation by Mouad 
Ezzaraa

Playing on the Wasteland, Living at the Margins 
is an interdisciplinary project bordering between 
anthropology and art. It looks into the inner works of 
the wasteland of Douar el Koudia, located on the border 
of urban and peri-urban Marrakech. What happens 
when we shift the focus on the wasteland as a center 
rather than the margin? When we look at its own inner 
workings and interactions (or lack thereof) of the people 
and entities it brings together, rather than interrogating 
its integration into the larger city? Our aim is to present 
a perspective where the wasteland and its shoreline 
people take the central stage - as a place where identities 
and local cultural meanings are being constantly built, 
collective solidarity is weaved together, relationships 
are negotiated between different demographics, where 
history leaks into the present and where the future still 
rests, awaiting to transform this place once and for all.

In the framework of Ch[a]rita, a collaboration between 
LE 18 (within its programme QANAT) and Dar Bellarj 
(via the Ateliers Collectifs), in partnership with Mahal 
Art Space (Tangier), Om Sleiman Farm and Khalil 
Sakakini Centre (Ramallah), and Afrikaanderwijk 
Cooperation / jeanneworks (Rotterdam).
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https://www.hannevandyck.com/playing-on-the-wasteland-living-in-the


vrouwencirkels en chanting cirkels

De cirkel is een concept dat voortkomt uit mijn onderzoek 
naar trance healing rituals, waarbij het publiek deel 
uitmaakt van het ritueel. Ik heb het concept van de cirkel 
toegepast in zoveel mogelijk aspecten van mijn werk omdat 
ik geloof dat het niet hiërarscische aspect dat focust op een 
gezamenlijk centrum en uitnodigt tot luisteren, van pas 
komt in verschillende situaties binnen de kunsten. 
De vrouwencirkels worden om de 1 à 2 maanden 
georganiseerd bij mij thuis of op locatie en bespreken 
verschillende onderwerpen. We delen lieden van 
Marokkaanse vrouwen doorheen de geschiedenissen, 
delen gebruik van planten en kruiden uit onze 
familiegeschiedenis, vrouw zijn in de publieke ruimte, 
seksualiteit en misbruik, dromen, soms werken we zonder 
thema. De meerderheid van de vrouwen is Marokkaans, 
maar er zijn ook vrouwen uit Tchechië, Duitsland, Spanje, 
China, Canada, Frankrijk. 

intuïtieve kunstworkshops

De workshops brengen verschillende aspecten van mijn 
onderzoek samen: hoe community creëren met kunst, hoe 
de grens tussen kunstenaar en ‘publiek’ verkleinen, en hoe 
healing binnenbrengen door het artistieke proces. Het 
zet intuitie, dans , zang, en contact met de natuur in als 
inspiratie voor artistieke expressie.
De workshops combineren meditatie, dans, zang, schrijven. 
Ik heb deze workshops gegeven aan vrienden, familie, 
alsook commercieel aangeboden.
De chanting cirkels zijn, samen met zanglessen die ik nam 
bij Mirella Toussaint, de bedoeling om in samenkomst 
aan de hand van de stem, healing te initiëren en te leren 
onze stem te gebruiken in de publieke ruimte en in 
performances. 
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Ritueel met mijn gezin voor mijn moeder haar 60ste verjaardag rond 
het ‘wheel of fortune’. Een ritueel voor een vriendin rond de band 

met haar moeder en haar kind in de laatste 
maand van haar zwangerschap.

Ritueel met een vriend rond het verlies van zijn vader.
Een quilt voor mijn oma gemaakt met stoffen 
van alle familieleden toen ze in een coma lag 
en we elkaar niet konden zien.
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The Falling. The Winter.
Link to webpage

Een liminale triptych die bestaat uit drie avonden, een 
cirkel, een spel, en een nachtwandeling. Opgebouwd rond 
de liminale periode nl de coronacrisis die we gezamenlijk 
doorgingen, op het vallen van de winter. In de cirkel, tijdens 
volle maan, kwamen ook persoonlijkere liminale perioden 
aan bod; een relatiebreuk, een verhuis, vluchten uit je land 
en integreren in een nieuwe stad,... Paula Korosec zorgde 
de tweede avond voor een spel petanque in haar atelier met 
petanqueballen gemaakt van grafiet. De derde avond kwam 
voort uit een periode van vasten die ik deed tijdens de 
duur van de residentie. Vasten gaat vooraf aan ceremonie, 
en helpt te focussen en te verbinden. We maakten een 
nachtwandeling in stilte de winterzonnewende langs de 
Seine om, aan de hand van de bruggen en het water, te laten 
sterven wat moet sterven, om zo te kunnen laten leven wat 
moet leven. 

https://www.hannevandyck.com/the-falling-the-winter
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18
“Untitled KM14”,  dancer in performance of Youness Atbane, 
Biennale de la Danse in Africa, Marrakech MA 

NGHTWLK
Nachtwandeling geleid door Bart Van Dijck

“Derb El Wacha”, storytelling workshop , LE 18, Marrakech

“Battlefield of the Soul”, text 
performance in Ait Bougemez 
and during Open Mic Night in 
Vinosphere, Paris
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“hORIEzoNTALISME”  group exhibition curated by Youness 
Atbane, Artorium -  Fondation TGCC & Institut Francais 
Casablanca, MA

“Mapping the Cartographic: Contemporary Approaches 
to Planetarization”, group exhibition curated by Collective 
Rewilding, Drugo More, Rijeka HR



Onderzoek naar healing ceremonies

Ik nam deel aan verschillende healing ceremonies in België en 
Marokko. Het onderzoek naar de Gnawa brotherhood in Marokko 
was moeilijk te voeren omdat samenkomsten verboden waren tijdens 
de crisis. Ik slaagde er wel in met de hulp van Dounia Terhnmina te 
connecteren met Gnawa muzikanten in Essaouira en contacten te 
leggen in Sidi Chamharouch, wat gekend staat als het tribunaal van de 
djinns. Hier komen mensen die ‘bezeten’ zijn door djinns naartoe om 
hun krachten sterker te maken of om door de hand van een Gnawa 
ceremonie deze uit te drijven. 
Ik werd uitgenodigd in het sanctuarium, dat normaal enkel 
toegankelijk is voor moslims, en kon zo deel zijn van deze ceremonie. 
Ik heb ook de muzikanten die de ceremonies begeleiden kunnen 
interviewen. 
In België nam ik deel aan sweatlodges, kambo en ayahuasca 
ceremonies en volgde ik een Reiki opleiding. Ik volgde de cursussen 
Art of Devotion, Belief, Faith and Spirit, van Evan Ifekoya; Healing 
with Light van Sandra Ingerman; Healing in the Arts, door Mary 
Rockwood Lane. Hiernaast deed ik literatuur onderzoek en 
bestudeerde het werk van kunstenaars die met trance en healing 
werken: Jeremy Shaw, Melanie Bonajo, James Lee Byars, Anna 
Halprin, Taoufiq Izeddiou, Matthew Barney, Bart Van Dijck, Joseph 
Beuys, Marcus Coates, Lee Mingwei, Guillermo Gomez-Pena, 
Joan Jonas, Nam June Paik, documentary filmmaker Barbara Mc 
Cullough, Juan Downey, Alessandra Eramo, Guadalupe Maravilla. 
Op deze manier kwam ik in contact met healing ceremonies vanuit 
verschillende culturen en in verschillende contexten.

Door dit onderzoek en het toepassen van elementen uit deze 
ceremonies in mijn werk, zowel in het werkprocess, als in de 
presentatie ervan, heb ik een ritueel kader gecreÊerd binnen mijn 
werk. Ik pas trance toe in de concept- en werkfase, waarbij spirits mij 
beelden, teksten en inspiratie geven. Ik wil me verder verdiepen in 
het werken met liminale ruimte, de cirkel, en het concept van ruimte 
geven, om hier de spanning tussen artistieke en rituele praktijken 
verder te onderzoeken. 

Bezoek aan Sidi Chamharouch, tribunale van de djinns, in het Atlasgebergte in Marokko, 
waar ik een trance healing ceremony bijwoonde.
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