DANCE HEGINBOTHAM
TENTANG DANCE HEGINBOTHAM

Dance Heginbotham dengan cepat menegaskan dirinya sebagai salah
satu perusahaan baru yang paling berani dan menarik di lingkungan
tari kontemporer Amerika.
Pendiri dan pengarah artistik John Heginbotham sangat dikenal
atas 14 tahun pengabdiannya sebagai penari dengan Mark Morris
Dance Group. Perusahaan yang berpusat di Brooklyn ini terkenal
dengan humor, sandiwara, dan semangatnya yang menyala, serta
komitmennya untuk bekerja sama; karya-karya di masa lalu pernah
didukung oleh ansambel musik Alarm Will Sound dan Brooklyn Rider.

LOKAKARYA & SOSIALISASI

Sejak didirikan pada tahun 2011, perusahaan ini terus memiliki
fokus yang kuat pada kemitraan artistik dan filosofi masyarakat
yang humanis, yang sebagian terdorong oleh reputasi terkemuka
Heginbotham sebagai pendidik seni untuk semua tingkat, usia, dan
latar belakang. Heginbotham merupakan anggota pendiri Dance
for PD® (program untuk orang-orang yang menderita penyakit
Parkinson). Melalui kegiatan ini dan kegiatan lainnya, Heginbotham
dan perusahaannya berusaha keras untuk menyediakan pendidikan
tari kepada peserta yang memiliki kemampuan bermacam-macam.

TENTANG PENGARAH ARTISTIK

John Heginbotham lulus dari Juilliard pada tahun 1993 dan
merupakan anggota Mark Morris Dance Group sejak tahun 1998
sampai 2012. Pada tahun 2011, dia mendirikan Dance Heginbotham,
yang merupakan grup pertunjukan yang dipersembahkan khusus
untuk menampilkan tarian dan karya teaternya. Dalam kesibukannya
sebagai koreografer lepas, John telah membuat koreografi untuk
berbagai proyek independen, termasuk beberapa opera, dan yang
terkini adalah karya baru untuk Atlanta Ballet. Heginbotham sering
memadukan musik langsung ke dalam karyanya, telah bekerja sama
dengan Alarm Will Sound, American Classical Orchestra, Brooklyn
Rider, Fischerspooner, Raymond Scott Orchestrette, Tyondai Braxton,
Colin Jacobsen, Gabriel Kahane, dan Shara Worden. Dia adalah
penerima penghargaan Jacob’s Pillow Dance Award pada tahun 2014
dan dua Beasiswa Jerome Robbins Foundation New Essential Works
(NEW), pada tahun 2010 dan 2012.

Heginbotham terkenal suka melibatkan pelajar tari dari semua usia
dan kemampuan. Dia menjadi staf pengajar di Princeton University
dan mulai mempekerjakan pelajar di lembaga akademis, termasuk
Barnard College dan Dartmouth College. Dia mengajar kelas master
di seluruh dunia dan merupakan guru pendiri Dance for PD®, yaitu
sebuah program kerja sama yang masih berlangsung antara Mark
Morris Dance Group dan Brooklyn Parkinson Group untuk orangorang yang menderita penyakit Parkinson.

PERS
“[Dia memiliki] insting seniman teater sejati untuk
mengendalikan penontonnya” —The New York Times
“Pikiran John Heginbotham merupakan tempat yang
ajaib… Penonton punya kesempatan untuk masuk
ke dalam dunia Heginbotham yang menghibur, dan
mereka tidak boleh melewatkannya… Karyanya
seperti memiliki kepribadian sendiri. Anda pasti
ingin mengetahui karya-karyanya.” —The New Yorker
“…sungguh kepribadian koreografi yang kuat –
perpaduan yang menyegarkan antara suasana santai
dan disiplin, kegilaan, dan ketulusan…” —The New Yorker
VIDEO
Excerpt from Chalk and Soot
Excerpt from Twin
Excerpts from Manhattan Research
Excerpt from Closing Bell

LIHAT SELENGKAPNYA
danceheginbotham.org
facebook.com/danceheginbotham
instagram.com/danceheginbotham

