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In deze keiharde dansvoorstelling worden de toeschouwers 
getrakteerd op een aparte beleving. Ze komen dicht op de 
huid van de dansers waardoor de energie voelbaar, zelfs 
tastbaar wordt. Niemand kan meer stilzitten… 
 
 
 
 
 
 

Beste docent, 
Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen dansvoorstelling KEIHARD van 
SALLY Dansgezelschap Maastricht. Een goede voorbereiding op dit bezoek 
helpt om er een memorabele belevenis van te maken. Daarom hebben wij 
deze lesbrief voor u ontwikkeld. De lesbrief bevat algemene informatie 
over SALLY Dansgezelschap Maastricht, de voorstelling, een aantal 
suggesties voor het voorstellingsbezoek en de beschrijving van een serie 
dansante en verdiepende opdrachten die u of uw collega’s samen met uw 
leerlingen kunt uitvoeren. U kunt ervoor kiezen om de opdrachten na 
elkaar te doorlopen, maar ze zijn ook los van elkaar in te zetten. Deze 
opdrachten kunt u zowel voor als na uw bezoek aan KEIHARD met de 
leerlingen doen. Wanneer u de opdrachten na het bezoek doet, kunt u bij 
elke opdracht steeds terugvragen naar de voorstelling.  
 
De opdrachten die in deze lesbrief zijn beschreven, sluiten aan bij de 
natuurlijke bewegingsdrang en mogelijkheden van de leerlingen. Om hen 
nog meer te stimuleren in dans, kunt u de elementen tijd, kracht en ruimte 
(danselementen) toevoegen aan iedere opdracht. In bijlage 1 vindt u meer 
uitleg over deze elementen en hoe u deze kunt toepassen.  
 
Bij de beschrijvingen van de dansopdrachten wordt tevens verwezen naar 
de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify. Op onze educatieve website 
www.ikwilmeersally.nl vindt u zowel de instructiefilmpjes als ander leuk 
dansnieuws.  
 
Tot slot wensen wij u en uw leerlingen veel plezier bij de voorbereidingen. 
 
Tot dan(s) bij de voorstelling KEIHARD!  
SALLY Dansgezelschap Maastricht 
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Over SALLY Dansgezelschap Maastricht 
 
SALLY Dansgezelschap Maastricht laat dans beklijven en binnendringen 
op plekken waar het woord niet kan komen!  
 
SALLY Dansgezelschap Maastricht is in 2006 opgericht door Ronald 
Wintjens en Stefan Ernst. Het gezelschap creëert bijzondere 
dansvoorstellingen en interactieve dansprojecten voor jong en oud.  
Vanuit thuisbasis Maastricht daagt ze jonge dansers en talentvolle 
choreografen uit om hun talenten tot bloei te brengen, een jong publiek te 
inspireren en het publiek ook letterlijk in beweging te zetten.  
 
SALLY staat garant voor virtuoze voorstellingen waarin hedendaagse dans 
en maatschappelijke thema’s samensmelten in een hartverwarmende 
poëtische danstaal. Met minimale middelen weet het team van SALLY een 
maximale visuele stijl te realiseren. Abstractie en realisme komen samen in 
een unieke signatuur waarmee SALLY zich onderscheidt van anderen. 
 
SALLY is ervan overtuigd dat ieder mens een innerlijk landschap kent dat de 
basis vormt van authenticiteit, creativiteit en expressie. Dans is een van de 
krachtigste middelen om met dit landschap in aanraking te komen, ermee 
te communiceren en het tot bloei te brengen. SALLY nodigt je uit om op 
reis [sallied forth to see the world] te gaan en via dans (receptief en actief) 
jouw eigen innerlijke landschap te beleven en te creëren.  
 

Sally	[sal·lied,	sal·ly·ing,	sal·lies]:	
To	set	out	on	a	trip	or	excursion:	sallied	forth	to	see	the	world.	
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Over KEIHARD 
 
KEIHARD is een voorstelling mét keiharde dans! Het publiek zit in de arena, 
midden in de dansexplosie. De energie wordt voelbaar, zelfs tastbaar, 
waardoor niemand stil kan blijven zitten. Met deze voorstelling laat SALLY 
het publiek ervaren hoe besmettelijk het is om naar dans te kijken: intens, 
virtuoos, vol humor en keihard ‘in your face’.  
 
Om een aparte beleving voor het publiek te creeren, zitten de 
toeschouwers dicht op de huid van de dansers. Niet veilig in het donker 
achteroverleunen in de saaie theaterstoel maar midden in de arena, 
rondom de dansvloer.  
 
KEIHARD toont de kracht van het collectief en wat je als groep van 
individuen teweeg kan brengen. Zeven dansers staan op het podium en 
komen letterlijk en figuurlijk in beweging. Ze laten, samen met het publiek, 
zien hoe een collectief energie kan creëren, actiebereidheid kan 
aanwakkeren en voor verandering kan zorgen.  
 
Workshop 
Op verzoek kan deze voorstelling worden gecombineerd met een workshop 
die het publiek aanmoedigt om vrijuit te dansen met al zijn kracht, energie 
en individualiteit.  

 

 
Choreografie: Stefan Ernst en Martin Harriague Muziek: Stefan Ernst, 
Martin Harriague, e.a. Dans: Patrizio Bucci, Luis Pedraza Cedrón, Yun-Yu 
Chang, Cesare Di Langhi, Lea Giamattei, Amy Greene en Pedro Ricardo 
Henry Kostuum: Mieke Kockelkorn Decor: Janco van Barneveld Licht: Otto 
Eggersglus Workshopdocenten: Sophie van Heesewijk, Axelle de Rore, Kiki 
Boot en Ine Dubois 
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Suggesties voor bezoeken voorstelling 
 
Vooraf 
Vertel uw leerlingen dat ze binnenkort een dansvoorstelling gaan bezoeken. 
Is het een bezoek buiten uw eigen school, vertel dan iets over die andere 
locatie. 
 
Suggesties voor het bezoeken van de voorstelling: 

- Wat treffen de leerlingen daar aan? 
- Vraag; Wie is er wel eens in een theater geweest? 
- Hoe ziet een theaterzaal eruit? 
- Wat gebeurt er? 
- Hoe dienen ze zich er te gedragen? 
- Vertel dat de telefoon uitgeschakeld moet zijn 
- Vertel dat voor het begin van de voorstelling het licht uitgaat 
- Vertel wat de kinderen moeten doen als de voorstelling is 

afgelopen 
-  

Hoe kijk je naar een voorstelling  
Leerlingen moeten vaak nog vertrouwd raken met het kijken naar een 
voorstelling. Een voorstelling kijken is dan ook totaal iets anders dan 
bijvoorbeeld televisiekijken, waar jongeren wel mee vertrouwd zijn. Een 
voorstelling is ‘live’ en wordt dus gemaakt waar je bij bent.  
 
Kijken naar een voorstelling 

- wordt gemaakt waar je bij bent 
- je kunt het volume niet harder of zachter zetten 
- je kunt de voorstelling niet zomaar stop zetten 

- speelt zich af in een speciale ruimte 
- er zijn ook onbekende bezoekers die naar de voorstelling kijken 
- er zijn speciale ondersteunende voorzieningen nodig (licht/geluid) 
- lopen, praten, eten, schuifelen stoort de spelers 

 
Televisie kijken 

- het programma is al af als je er naar kijkt 
- je kunt het volume harder of zachter zetten 
- je kunt de televisie uitzetten wanneer je maar wilt 
- speelt zich af in de huiskamer 
- er zijn alleen voor jou bekende mensen bij aanwezig 
- er zijn geen speciale ondersteunende voorzieningen nodig 
- je kunt lopen, snoepen, praten, dat stoort alleen de mensen die 

met jou tv kijken, het televisieprogramma heeft er geen last van 
 
De dag van de voorstelling 
Zorg dat u uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig 
bent. Geef de leerlingen vooraf de gelegenheid naar het toilet te gaan, 
reken hiervoor extra tijd. Laat jongeren die een voorstelling bezoeken eerst 
even een luchtje scheppen en uitrennen zodat ze geconcentreerd kunnen 
kijken en luisteren. De leerlingen kunnen het beste in groepen de zaal 
binnen komen. Docenten zitten verspreid tussen de leerlingen. Bij 
schoolvoorstellingen wordt door het gezelschap een gratis interactieve 
inleiding gegeven op het podium, deze duurt ongeveer 15 minuten. Bij een 
vrije voorstelling is de inleiding aan te vragen via het theater, deze vindt 
dan een half uur voor aanvang plaats. Na afloop van de voorstelling klapt 
het publiek om de spelers te bedanken. Na het applaus verlaten de 
leerlingen onder begeleiding van de docenten de zaal. Draag a.u.b. mede 
zorg voor het netjes achter laten van het theater en de foyer.  
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Opdrachten bij KEIHARD 

 
Voorbereiding voor de leerkracht 

- neem, voor u met de kinderen aan de slag gaat, de opdrachten 
zelf een keer door 

- luister ook naar de bijbehorende muziek 
 

Oefening 1: Opwarming  

Opstelling: door het lokaal (zet de stoelen en tafels zo aan de kant dat de 
leerlingen verspreid door het lokaal kunnen lopen) 
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: muziekinstallatie  
 
Laat de leerlingen op de maat van de muziek door het lokaal lopen, ze 
mogen geen tafels of medeleerlingen aanraken. Laat ze vervolgens 
oogcontact maken met hun klasgenoten wanneer zij elkaar op de route 
tegenkomen. Zo worden ze zich bewust van wie allemaal in de ruimte is en 
dat ze deze samen delen. Dit is een eerste stap van het contact maken.  
 
Als de leerlingen het door elkaar lopen en niet botsen doorhebben, kunt u 
de volgende stap toevoegen. U geeft aan wat de leerlingen moeten doen 
als ze iemand tegenkomen. Er worden in deze lesbrief enkele opties 
aangegeven, maar u kunt hier zeker ook eigen ideeën in verwerken.  
 
Opties zijn: 

- Naar elkaar zwaaien 
- Een high 5 geven 
- Een boks geven 

- Een hand geven 
- Een schouderklopje geven 
- Een eigen beweging laten bedenken 

 
Wanneer dit goed gaat, kunnen de leerlingen de voorgaande acties met 
verschillende lichaamsdelen uitvoeren en spelen met verschillende 
tempowisselingen (bijvoorbeeld in slow motion of heel erg snel). 
 
Verdiepende opdracht: 
Laat de leerlingen een tweetal vormen en laat de één voor de ander staan. 
De achterste persoon kijkt nu naar de rug van de ander, deze legt 
vervolgens zijn/haar handen op de schouders van de ander. De voorste 
persoon is de bestuurder en leidt de ander veilig door de ruimte. Zij moeten 
dus zorgdragen voor het niet botsen tegen andere leerlingen en materialen 
in het lokaal.  
 
Als dit goed gaat, sluit de achterste persoon de ogen en volgt nu blindelings 
zijn/haar partner. Om het nog spannender te maken, kunnen zij ook enkel 
hun rechterhand op de rechterschouder van de voorganger plaatsen, 
hierdoor hebben ze nog minder steun. De voorste leerling moet hierbij 
letten op uitwendingsgevaar. Laat de tweetallen ook wisselen van rol, 
bouw dan opnieuw de stappen uit de verdiepende opdracht op.  
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Oefening 2: Muziek- en tekenopdracht 
Opstelling: Aan de eigen tafel en door het lokaal  
Muziek: Muziekbestand op de site onder: SALLY-Martin 
Benodigdheden: muziekinstallatie, pen/potlood, papier 
 
Maak deze opdracht eerst zelf, uw tekenwerk (dansfrase) dient als 
voorbeeld voor de leerlingen! 
 
Leg uit dat Martin Harriague (een van de choreografen van Keihard) zelf de 
muziek maakt bij zijn choreografieën, zo ook in Keihard. Laat de leerlingen 
naar een stukje van de muziek luisteren en maak hen bewust van de 
verschillende geluiden die hij in de muziek heeft verwerkt. Laat iedere 
leerling een geluid kiezen en daarvoor een eigen symbool bedenken, deze 
tekenen ze op papier.  
 
Wanneer alle leerlingen een geluid en symbool hebben gekozen, laat u 
nogmaals de muziek afspelen en luisteren de leerlingen naar het ritme van 
hun gekozen geluid. Hoe vaak komt dat geluid voor? Is dit hard of zacht, 
lang of kort, snel of langzaam, vloeiend of staccato (onbekende termen 
kunt u uitleggen aan de leerlingen), etc.  
 
Vervolgens gebruiken ze de eigenschappen van het geluid ter illustratie van 
hun symbool. Laat de leerlingen uw voorbeeld zien, daarna kunnen ze zelf 
bepalen op welke manier ze hun symbool uitwerken. Een optie is om 
daarna de leerlingen materialen en kleuren te laten zoeken die ze vinden 
passen bij het geluid om hun daarmee het geluidskunstwerk af te laten 
maken.  
 
 

Extra opdracht:  
Laat de leerlingen bij het geluid een beweging bedenken. Dit mag een korte 
en simpele beweging zijn dat bij het geluid, maar ook bij het getekende 
symbool past. Een voorbeeld is een sprong op een harde beat in de muziek. 
Laat de leerlingen hun eigen beweging een aantal keer op de muziek 
oefenen. Ze mogen alleen hun beweging maken op het door hen gekozen 
geluid.  
 
Wanneer de leerlingen geoefend hebben en hun beweging op het geluid 
weten en kunnen herkennen, laat u de hele groep tegelijkertijd 
presenteren. Vervolgens kunt u kleinere groepjes maken van leerlingen die 
verschillende geluiden gekozen hebben. Geef hen de opdracht om met de 
verschillende geluiden en bewegingen een mini choreografie te maken. Dit 
kan doordat ze hun bewegingen aan elkaar leren, werken met opstellingen, 
etc. Laat hen vervolgens de choreografie presenteren voor de klas.  
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Oefening 3: Contact maken 
Opstelling: in een lange/brede gang of in het (gym)lokaal in tweetallen 
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: muziekinstallatie, www.ikwilmeersally.nl 
    
Bij deze oefening gaan we verder met het maken van (fysiek) contact, in 
verband met het samen kunnen dansen, is het van belang dat oefening 1 al 
is behandeld voor u met oefening 3 verder gaat.  
 
Laat de leerlingen zelf tweetallen maken, zo kunnen ze met iemand 
samenwerken waarbij ze zich op hun gemak voelen. Vervolgens 
verplaatsen zij van punt A (begin van de gang) naar punt B (eind van de 
gang), dit is een rechte weg. Tijdens het verplaatsen zijn steeds twee 
lichaamsdelen met elkaar verbonden. U geeft aan welke lichaamsdelen dat 
zijn. Voorbeelden zijn: 

- Hoofden 
- Armen 
- Heupen 
- Van ieder een been  
- Van ieder een voet 
- Knieën  
- Ellebogen 
- Schouders 

 
Wanneer dit goed gaat, kunt u ook interessante combinaties maken van 
diverse lichaamsdelen. Een knie van de een en een duim van de ander, 
levert immers grappige verplaatsingen op. Ook kunt u er hoogtelagen aan 
toevoegen. Bijvoorbeeld over de grond of juist hoog in de lucht.  
 

Leer de leerlingen drie posities (zie filmpje 1 op www.ikwilmeersally.nl) uit 
de voorstelling aan. De posities kunt u laten zien op het digibord en de 
leerlingen direct laten uitproberen of u toont deze zelf samen met een 
leerling als voorbeeld. De posities hebben te maken met hangen/leunen en 
gewicht geven/nemen te maken. Leg uit dat dansers op deze manier naar 
grote lifts (waarbij ze elkaar optillen) toewerken.  
 
Als de leerlingen alle posities geoefend hebben en deze correct kunnen 
uitvoeren, bedenken ze overgangen van de ene naar de andere positie. Ze 
mogen zelf een volgorde van de posities bedenken en bedenken zo hun 
eigen choreografie.  
 
Extra opdracht:  
Op website www.ikwilmeersally.nl vindt u een 2de filmpje waarin drie 
bewegende posities worden voorgedaan.  
1. De leerlingen staan voor elkaar en leggen hun handen op de schouders 
van de ander. Dan lopen ze beide naar achter, waardoor de armen gaan 
strekken en er een driehoek ontstaat. Zo proberen de leerlingen te 
verplaatsen en kijken ze of ze misschien nog een stukje naar achter kunnen. 
2. De leerlingen staan naast elkaar waarbij hun rechterschouders elkaar 
raken. Beiden kijken hierdoor een andere richting op. Vervolgens pakken 
ze elkaars rechterhand stevig vast en laten zich voorzichtig uit elkaar vallen 
waarbij de rechterarm gestrekt blijft. Laat ze een rondje lopen.    
3. De leerlingen zitten op de grond met de ruggen tegen elkaar aan en 
proberen zo samen op te staan, zonder hun handen te gebruiken.  
 
Laat de leerlingen het 3de filmpje zien, daar worden de stilstaande en 
bewegende posities afgewisseld.   
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Oefening 4: Op locatie 
Opstelling: verspreid door de school op een eigen locatie 
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: Filmcamera/telefoon (optioneel) 
 
In de voorstelling worden verhogingen gebruikt als decor in de 
choreografie. Van de leerlingen kunnen tweetallen, drietallen of viertallen 
gemaakt worden en ze gaan samen een plek in de school zoeken waar een 
verhoging is dat niet al te hoog is (niet hoger dan 1 meter). Bijvoorbeeld 
een bankje, trap, muurtje, stoel, etc. Hier bedenken ze vijf manieren om 
iemand van de verhoging af te helpen. Degene die eraf wordt geholpen kan 
er dus niet zelf af en moet alle hulp gebruiken. Hierbij gebruiken en denken 
de leerlingen aan wat ze in de vorige oefeningen hebben geleerd met het 
hangen en leunen/gewicht geven en nemen. Met deze vijf manieren om 
iemand ergens van af te helpen mogen ze zelf een verhaal of thema 
toevoegen en zorgen ze ervoor dat het doorloopt. Ze verzinnen ook een 
begin, midden en einde waardoor er een kleine choreografie ontstaat. Dit 
kunnen de leerlingen dan met filmapparatuur of een telefoon filmen, zodat 
ze het in de klas aan de medeleerlingen en docent kunnen laten zien. Als 
filmen geen optie is zou er een route langs alle locaties die gekozen zijn 
gemaakt kunnen worden waardoor de leerlingen alle choreografieën 
kunnen zien. 
 

 
 
 
 

Oefening 5: Dansrages 
Opstelling: door het lokaal   
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: www.ikwilmeersally.nl 

  Muziekinstallatie  
    
Door de jaren heen zijn er verschillende dansrages geweest. Denk 
bijvoorbeeld aan de moonwalk van Michael Jackson of de vogeltjesdans 
van Dynamite. In de voorstelling van Keihard zullen misschien ook wel 
populaire danspassen herkend worden door de leerlingen.  
 
Op het digibord kunt u van tevoren de leerlingen een aantal voorbeelden 
laten zien van dansrages door de jaren heen. Op de website 
www.ikwilmeersally.nl staan een aantal filmpjes die u kunt laten zien. Hier 
kunt u Daarna zou u ook de leerlingen zelf opzoek kunnen laten gaan naar 
bekende dansmoves van vroeger, zodat er gevarieerde bewegingen 
worden gekozen.  
 
Daarna gaan de leerlingen zelf drie dansmoves kiezen of bedenken uit de 
dansrages en laat u de leerlingen deze oefenen en vastleggen.  
Wanneer de leerlingen de dansmoves die ze gekozen hebben uit hun 
hoofd weten, laat u ze van klein naar groot uitvoeren waardoor op een 
gegeven moment de bekende dansmove die ze hebben gekozen bijna niet 
meer te herkennen is.  
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De leerlingen zoeken iemand waar ze de dansmoves aan gaan laten zien, 
waardoor er tweetallen ontstaan. Aan hun medeleerlingen leggen ze uit 
welke bekende dansmoves ze hebben gekozen en daarna laten ze alleen 
de vergrote versie zien. De andere leerling moet dan raden om welke 
bekende dansmove het gaat en daarna wisselen ze om. 
 
Als laatste opdracht zou u de leerlingen in tweetallen of groepjes een 
bekende dansmove kunnen laten kiezen of zelf een dansmove laten 
bedenken dat bekend zou kunnen zijn (of nog bekend gaat worden). Met 
deze dansmove moeten ze samen als groep of tweetal door de ruimte 
verplaatsen. Samen moeten ze dus bedenken hoe de dansmove kan 
verplaatsen. Daarna kunt u nog tempoverschillen, hoogtelagen of 
verschillende lichaamsdelen toevoegen om het moeilijker te maken.  

 
Oefening 6: Groepsgevoel 
Opstelling: in een lege ruimte  
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: muziekinstallatie 
 
In de voorstelling Keihard wordt de kracht van wat je als groep van 
individuen teweeg kan brengen laten zien en is er een groepsgevoel bij de 
dansers. Dit komt doordat ze samen als groep bewegen en elkaar hier op 
momenten in volgen.  
Van de leerlingen wordt een groep of verschillende groepen gemaakt. 
Zorg ervoor dat in elke groep vijf of meer leerlingen zitten. In de groep 
staan de leerlingen in een kluit met wat ruimte om te kunnen bewegen 
met hun armen. Het is belangrijk dat de leerlingen op elkaar letten tijdens 
de opdracht, zodat er geen ongelukken gebeuren. Er wordt een leerling 

door u uitgekozen dat begint met het nemen van de leiding. Dit moet een 
leerling zijn die op dat moment aan de buitenkant van de groep staat. De 
leerlingen richten zich naar die leerling toe en de leerling leidt de groep. 
De leider bepaalt welke richting de andere medeleerlingen opgaan en 
welke bewegingen ze maken. Als de leerling een richting opdraait 
(bijvoorbeeld een kwartslag naar rechts) richten de leerlingen zich naar 
een nieuwe leider en diegene neemt dan de leiding over. Het is belangrijk 
dat de leider duidelijke bewegingen maakt en niet te snel gaat, zodat de 
medeleerlingen goed kunnen volgen.  
 
Om het uitdagender te maken kunt u zoals bij andere oefeningen 
tempoverschillen, hoogtelagen en verschillende lichaamsdelen 
toevoegen. Wat u bijvoorbeeld kunt doen is zeggen dat de groep laag 
moet bewegen, alleen armen gebruikt mogen worden, het gesprongen 
moet zijn, de groep heel erg langzaam moet bewegen, alleen het hoofd 
bewogen mag worden, etc. 
 
Extra opdracht 
Er is een groep en er staan een aantal leerlingen verspreid door de 
ruimte. Deze leerlingen worden door de groep opgehaald en als de groep 
een leerling heeft opgehaald beweegt deze direct mee met de groep.  
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Oefening 7: Lichaamstaal 
Opstelling: door het lokaal 
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: muziekinstallatie 
 
In de voorstelling maken de dansers verschillende gebaren en laten ze 
herkenbare emoties zien. Om emoties te kunnen uiten is niet altijd tekst 
nodig. Hier kan namelijk ook lichaamstaal voor worden gebruikt. Met 
gebaren en bewegingen kun je ook een emotie overbrengen en misschien 
ook wel een heel verhaal vertellen. 
 
De leerlingen staan verspreid door het lokaal en verzinnen een gebaar bij 
de emotie of het thema die u aangeeft. Voorbeelden van de emoties of 
thema’s die u kunt aangeven: 

- Boos 
- Verdrietig 
- Vrolijk 
- Uitdagend 
- Zenuwachtig 
- Gewonnen/verloren 
- Uitnodigend 
- Troostend 
- Ruzie/goed maken 
- Het koud hebben/heel warm 
- Etc. 

 
Hierna mogen de leerlingen een emotie of thema uitkiezen (als ze zelf nog 
een andere kunnen bedenken mag dit ook) en daar vier gebaren bij 
verzinnen.  

 
Wanneer de leerlingen hun gebaren hebben vastgelegd zoeken ze een 
medeleerling om daar een tweetal mee tevoren en laten ze zonder iets te 
zeggen hun gebaren zien. De andere leerling probeert de emotie of thema 
te raden en daarna wisselen ze om.  
 
Als laatste opdracht gaan ze een dialoog maken zonder woorden met de 
gebaren die ze verzonnen hebben. Hier mogen ze dan de emoties in het 
gezicht aan toevoegen om het duidelijker te maken en om goed lopend 
dialoog te creëren verzinnen ze samen wie wanneer praat (met de 
gebaren). Ze bedenken hoe ze openen en afsluiten, of misschien iemand 
een keer door de ander heen praat, wat iemand doet als ze moeten 
wachten als de andere aan het woord is, etc. 
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Oefening 8 : Repertoire 
Opstelling: verspreid in een lege ruimte 
Muziek: zie de KEIHARD lijst van SALLY op Spotify 
Benodigdheden: muziekinstallatie 
 
Op www.ikwilmeersally.nl vindt u twee filmpjes met ‘Repertoire Keihard’, 
een moeilijke versie en een versimpelde versie. Een korte dans met 
bewegingen uit de voorstelling! U kunt het instructiefilmpje aanzetten op 
het digibord of de beschrijving van de dans van de site downloaden en 
zelf aan de slag gaan. In de filmpjes wordt dansmateriaal stap voor stap 
uitgelegd zodat de leerlingen zelf een stuk van de choreografie kunnen 
dansen. Deze dansfrase kan meerdere keren achter elkaar uitgevoerd 
worden. 

 
Daarna kunt u de leerlingen in kleine groepjes de opdracht geven om de 
dansbewegingen in een andere volgorde te plaatsen, te spelen met 
opstellingen of de danselementen van bijlage 1 toe te passen waardoor ze 
de bewegingen kunnen aanpassen. U zou alle losse dansstukken na elkaar 
uit kunnen laten voeren waardoor jullie een eigen choreografie creëren.  
 

 
 
 
 

Kringgesprek 
 
Leg de volgende vragen voor aan de leerlingen, zodat ze de voorstelling nog 
eens herbeleven. Zo worden ze gestimuleerd na te denken over wat ze 
hebben gezien. Bovendien wisselen ze op deze manier ervaringen uit en 
ontdekken ze dat iedereen op een geheel eigen wijze de voorstelling kijkt. 
 
Wat heb je gezien? 
Laat de jongeren eerst spontaan op deze vraag reageren. Stimuleer het 
gesprek dat ontstaat door de volgende vragen: 

- Wie heeft dat ook gezien? Op welk moment? 
- Wie heeft wat anders gezien? Wat heb je gezien? 

 
Mochten de leerlingen deze vragen te moeilijk vinden, help hen dan op weg 
met een specifieke vraag over kostuum, decor, muziek etc.  
 
Wat gebeurde er?  

- Wat waren de rollen van de dansers in het verhaal? 
- Welke obstakels kwam een ieder van hen tegen?  
- Hoe waren de verhoudingen in de groep? 
- Hoe dansten ze? Kun je dit eens laten zien? 
- Welk verhaal kon je opmaken uit de voorstelling? 

 
Wat vond je ervan?  

- Wat vond je van de voorstelling? Leg ook uit waarom. 
- Welke choreografie vond je interessant? En waarom? 
- Was er ook een stuk waar je de aandacht verloor? Zo ja: waar? 
- Wat voor soort muziek werd er gebruikt in de voorstelling?  
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IKWILMEERSALLY 
 
Ook last van DANSKRIEBELS? Neem eens een kijkje op ons interactieve 
dansdomein www.ikwilmeersally.nl 
Via leuke en eenvoudige dansopdrachten komen u en uw leerlingen in 
beweging. U vindt hier hapklare instructiefilmpjes om het iedereen 
gemakkelijk te maken.  

 
MUZIEK 
 
SALLY Dansgezelschap Maastricht toont met haar muziek een zeldzame 
component in de danswereld. De meeste muziekcomposities uit de 
voorstelling zijn van de hand van choreografen Stefan Ernst en Martin 
Harriague. Als dansers begrijpen zij het metier van de dans ten volle en weten 
dit te vertalen naar een verlengstuk van de choreografie. De kunst van het 
componeren hebben zowel Ernst als Harriague zichzelf aangeleerd, gevoed 
door de liefde voor dans en muziek. 

 
DE FAMILIE SALLY  
 
SALLY Dansgezelschap Maastricht wil graag een sterke band met haar 
publiek. Daarom is ‘Familie Sally’ in het leven geroepen. Hier kan iedereen 
zich bij aansluiten die ons beter wil leren kennen en het gezelschap een 
warm hart toedraagt. Meld je aan via: productie@sallydm.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Limburg is een dijk van 
een gezelschap rijker”  

Maastricht Actueel 
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Bijlage 1: Danselementen 
 
Zoals al eerder kort aangegeven, zorgen de danselementen ervoor dat 
gewone bewegingen veranderen in dans. Hieronder vindt u de 4 elementen 
met een korte uitleg, suggesties en een dansvoorbeeld.  
 
Lichaam 
Het element lichaam heeft betrekking op alle delen van het lijf waar 
bewegingen mee gemaakt kunnen worden of waar de impuls (aanzet) 
vandaan komt.  
 
Suggesties:  

- Hoofd: neus, tong, kruin, nek, etc.  
- Romp: borst, schouder, bekken, etc.  
- Armen: handen, vingers, polsen, elleboog, etc.  
- Benen: knieën, voeten, enkels, tenen, hakken, etc.  

 
Tijd 
Dit element gaat over hoe lang, hoe vaak en in welk tempo een beweging 
plaatsvindt.  
 
Suggesties:  

- Duur: kort, lang, met pauze, etc.  
- Tempo: snel, langzaam, vertragend, versnellend, etc.  
- Ritme: herhaling, stops, etc.  

 
 
 

 
 
 
Kracht 
Danselement kracht geeft aan met welke intentie de beweging wordt 
uitgevoerd. 
 
Suggesties:  

- Sterk, zwak, dynamisch, vloeiend, etc.  
 
Ruimte 
Element ruimte geeft aan waar de beweging plaatsvindt.  
 
Suggesties:  

- Ruimtelagen in je eigen lijf: hoog, laag, midden 
- Van binnen naar buiten of juist andersom 
- Opstelling van de groep 
- De ruimte om je heen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


