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 Persreacties kort tot 2002 
 
 
 

‘Looking Up at down is doordrenkt van menselijke belevenissen. […] er is sprake van een 
complete wereld die de personages met al hun verstandhoudingen en gevoelens omvat. Die 
gevoelens worden prachtig zuiver en intens vertolkt, of ze nu vrolijk en speels zijn, of razend en 
wanhopig. […] Er zijn onverwachte uitdagingen, absurde attributen en korte acrobatische 
momenten, maar de boeiendste verrassingen zitten in de kleinigheden, in onderlinge reacties 
en hoe die bewegingen worden uitgedrukt.’   

(Maarten Baanders, Leidsch Dagblad 07.11.2002; 
Looking Up at Down) 

 
‘De sfeer is afwisselend kwetsbaar en introvert of juist rauw en uitbundig. Vooral sterk is 
Looking Up at Down op de momenten dat er enkel wordt gedanst en de toeschouwer puur 
wordt geraakt door de dynamiek en de duizelingwekkende vaart van de toegankelijke dans, die 
is gelardeerd met veel gooi- en smijtwerk.’     

(Maja Landeweer, Haagsche Courant 10.10.2002; 
Looking Up at Down) 

 
‘Suzy Blok en Christopher Steel presenteren met hun dansgroep Blok & Steel in een tent op de 
geitenwei Looking Up at Down en zijn meteen de hit van dit Oerol. […] Juist door hier op te 
treden, in een voor dansers onveilige omgeving en de afgelopen dagen in gevecht met een 
snikhete tent, bereiken Blok & Steel nieuwe hoogten en verzekeren ze zich van een publiek dat 
niet weet wat het overkomt maar het enthousiast ondergaat.’ 

(Joyce Roodnat, NRC Handelsblad 19.06.2002; Oerol / 
Looking Up at Down) 

 
‘Geslaagd was ook X-Fragments van Blok & Steel samen met vier bandleden van Morzelpronk. 
Geestig, inventief en opvallend één met Dolf Planteijdts muziek. En daarmee uiterst geschikt 
voor een optreden in Paradiso.’    

(Isabella Lanz, De Volkskrant 19.07.1999; Julidans/ X-
Fragments) 

 
‘X-Fragments imponeert. Door de sterke danspersoonlijkheden en de indringende beelden, wat 
goed zal werken tijdens de zomerfestivals.’   

(Annette Embrechts, De Volkskrant 11.06.1999; X-
Fragments) 

 
‘De acrobatische stijl, waarmee Blok & Steel naam maakten, trekt aandacht […] maar het duo 
heeft tevens gewerkt aan een verdieping: de bewegingstaal heeft nu een grotere lading en 
intensiteit.’  

(Astrid van Leeuwen, Algemeen dagblad 08.06.1999; 
X-Fragments) 

 
‘Na hun succesvolle acrobatische voorstellingen hebben zij het aangedurfd hun 
bewegingskeuze breder te maken tot in riskante uithoeken.’  

(Maarten Baanders, Leidsch Dagblad 25.09.1998; 
SAMO) 

 
‘Voor de toeschouwer is er genoeg te zien en te horen, vervelen zul je je bij SAMO niet.’  

(Astrid van Leeuwen, Algemeen dagblad 29.09.1998; 
SAMO) 

 
‘Behalve de (tijdloze) vragen over tijd, biedt Tombs de altijd intrigerende danstaal van Blok & 
Steel. Dynamisch-explosief, dan weer ingetogen, maar altijd net even anders dan verwacht.’ 
     (Bertjan ter Braak, De Telegraaf 02.04.1998; Tombs) 
      
‘De muziek is van de hand van Pol Brennan, een van de oprichters van de muziekgroep 
Clannad. […] Hij wisselt het sfeervolle […] af met plotselinge up beat-delen.’ 
     (Bertjan ter Braak, De Telegraaf 02.04.1998; Tombs) 
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‘We are taken on a journey where atmosphere and movement constantly dissemble: darkness 
is suddenly suffused with light, sombre mood shot through with gaiety, languorous motion swept 
into fast and swirling dance.’ 
     (Seona Mac Reamoinn, The Tribune Magazine 
08.03.1998; Tombs) 
 
‘een aanrader voor liefhebbers van zowel hiphop als dans, een must voor liefhebbers van beide’  

(Update Magazine mei 1997 Pull the Plug / Anybody) 
 
‘amusant en verfrissend en bovendien heel geschikt om een nieuw - in dit geval rappend - 
publiek voor de dans te interesseren.’    

(Astrid van Leeuwen, Algemeen dagblad 29.04.1995; 
Anybody) 

 
‘ wisselende cadans van stilte en lawaai, licht en donker […] men schroomt niet om tot de grens 
van acrobatie en puur amusement te gaan (schoteltjesact, cabaretteske tekstfragmenten) […] 
eigenzinnige synthese […] juist in het experiment ligt hun kracht. De wil om de grenzen van de 
eigen discipline te overschrijden.’    

(Dick van Ommen, Zwolse Courant  17.11.1994; Dark 
Horses) 

 
‘De specifieke op de acrobatiek geënte bewegingstaal is verder ontwikkeld en beter gedoseerd 
dan voorheen […] plaatsgemaakt voor duidelijke tekens en diepgang […] ontwapenende 
voorstelling.’  

(Caroline Willems,. NRC Handelsblad 10.10.1994; Dark 
Horses) 

 
‘Sie reden von der sozial sanktionierten Trennung von Seksualität and Gefühl […] Blok & Steel 
haben ein grosses Thema neu buchstabiert, ohne es zu verkleinern’  

(Edith Boxberger, Frankfurter Allgemeiner 10.07.1993; 
Angelless) 

 
‘De openingsscène verraadt al meteen dat hier talenten aan het werk zijn. […] Blok & Steel 
maken danstheater dat wat zegt over deze tijd en aanspreekt. Stereotiepen en danstradities 
worden speels op de hak genomen en de eigen bewegingstaal die het duo sinds 1990 heeft 
ontwikkeld, sluit daar perfect bij aan.’      

(Gerdie Snellers, De Volkskrant 08.05.1993; Angelless) 
 
‘Suzy Blok en Christopher Steel zijn absoluut experts in risicovolle acrobatische dans.’  

(Isabelle Lanz, Trouw 08.05.1993; Angelless) 
 
‘De combinatie van acrobatiek en moderne dans is een stijl die Blok & Steel aantrekkelijk verder 
weten te ontwikkelen. Met een dynamiek die bijna verpletterend is, en niet geheel zonder 
risico’s.’  

(Gerdie Snellers, De Volkskrant 05.05.1992; (Breaking) 
the back of love) 

 
‘Hun dans heeft wel inhoud en die gaat vooral over seks en macht, mannen en vrouwen. 
Kortom, over de dingen die Bausch en anderen al vele keren in dans(theater) hebben 
uitgedrukt. Maar bij de jonge garde waartoe Blok en Steel behoren, is dat toch weer anders. 
Hun taal is ruig én romantisch, serieus én grappig, door de wol geverfd én naïef.’  

(Isabelle Lanz, Trouw 05.05.1992; (Breaking) the back 
of love) 

 
 
 
 
 
 
 
 


