
“Roest houdt het midden tussen een melan-
cholisch liefdesverhaal en een lekker potje 
spelen; het resultaat is prachtig.” 
               Volkskrant

Winnaar VSCD Gouden Krekel ‘Meest Indrukwekkende 
Podiumprestatie’ 2017

“Een sterk stuk danstheater”    
                  Zitty Berlin 
“Een intens dansconcert”   
              Parool

Leeftijd: 12+ /VO
Locatie: theater
Duur: 60 minuten

The Basement 
i.s.m. Theater Strahl (DE) / Wies Merkx

Met The Basement maakte choreograaf 
Wies Merkx een internationale succes-
voorstelling. Vier dansers, een gitarist 
en een drummer zetten het podium in 
vuur en vlam met krachtig danswerk, 
martial art en intense songs. Schijnbaar 
onvermoeibaar proberen ze zich aan 
elkaar over te geven. Niemand is graag 
eenzaam. Maar wat te doen als de angst 
voor afwijzing even groot is als het ver- 
langen om erbij te horen? 

Roest 
i.s.m. plan d-

Een meisje valt uit een stortkoker, midden in een eigen- 
aardige wereld. Hier komen spullen terecht die normale 
mensen niet meer nodig hebben. Oud plastic, afgedankte 
meubels, roestige apparaten. En ook een paar onaange-
paste mensen. Duik mee in hun surrealistische wereld, 
vol grappige ochtendrituelen, onmogelijke dansduetten, 
walsende vuilniszakken en vreemde liedjes.

Leeftijd: 6+/ groep 3-8
Locatie: theater/gymzaal
Duur: 55 minuten

G
eprikkeld, vragen, ideeën en/of energie om

 te bew
egen? N

eem
 contact op m

et 
Sanne W

ichm
an sanne@

dedansers.com
. G

raag gaan w
e m

et jullie in gesprek om
 tot 

een m
ooi program

m
a te kom

en op school (P
O

, VO
, SB

O
, SO

). 
A

lle prijzen op aanvraag: info@
frontaal.com

 (voorstellingen) of sanne@
dedansers.com

 
(educatie). A

lvast een kijkje nem
en? w

w
w

.dedansers.com

D
e D

ansers w
ordt gesteund door:

Foto voorzijde: N
ICH

O
N

Foto’s achterzijde: Thom
as G

eurts, R
oberto D

uarte

O
verige foto’s: M

oon Saris

D
e D

ansers is een U
trechts gezelschap dat dansconcerten m

aakt: 
organische sam

enkom
sten van energieke m

oderne dans en rauw
e 

live-m
uziek. D

e D
ansers gelooft in voorstellingen die ongerem

d- 
heid aanw

akkeren en inspireren tot sam
enzijn. O

m
 lijfelijkheid 

en verbinding een plaats te geven in de sam
enleving. D

e groep 
is expert in de eerste kennism

aking m
et dans en m

aakt voor-
stellingen voor kinderen, fam

ilies en (jong)volw
assenen, die spelen 

in theaters en op scholen over de hele w
ereld.

D
e D

ansers gelooft in de w
aarde van dans vanaf jonge leeftijd. 

Een jong lichaam
 zit vol bew

eging, vráágt om
 rennen, springen en 

aanraken. In een jong brein m
oet de fantasie op hol kunnen slaan. 

D
ie verbeeldingskracht kun je leren inzetten als bron van energie 

en inspiratie. D
ans tastbaar m

aken en aan den lijve ervaren!

W
W

W
.D

ED
A

N
SER

S.C
O

M

E
D

U
C

A
TIE

 a
a

n
b

o
d

 
20

18/20
19



“The knack of flying is learning how to 
throw yourself at the ground and miss.”

- Douglas Adams,  
‘Hitchhikers Guide To The Galaxy’

“Grote hilariteit ... een plezier 
om te aanschouwen.”          
               De Theaterkrant

Binnenbeest

Voel je je af en toe een dolle hond, een 
ondeugende aap of een wild paard? Binnen- 
beest is een vrolijke familievoorstelling 
over de dierlijke speelsheid die in iedereen 
zit. Ook in serieuze, wetenschappelijke 
volwassenen, ook al proberen zij het vaak 
weg te stoppen. Controle vs. impulsiviteit, 
orde vs. chaos. 

Lepeltje lepeltje 

Durf jij je in iemands armen te 
laten vallen? Samen te springen 
en niet nadenken over waar je 
neerkomt? De hele vloer ligt vol 
matrassen, dus je hoeft niet op te 
passen. Lepeltje Lepeltje is een 
kleuter-dansconcert met speelse 
energie, indrukwekkend acroba-
tische dans en live-muziek, die gaat 
over vrijheid, geborgenheid en durf. 

Leeftijd: 5+ / groep 2-6
Locatie: theater/gymzaal
Duur: 55 minuten

Leeftijd: 4+ / groep 1-4
Locatie: theater/gymzaal
Duur: 50 minuten

EDUCATIE 
OP MAAT

Voor-
stellings-
educatie

Lesbrief 
(gratis beschikbaar op 
www.dedansers.com/downloads)

Een speels vormgegeven handvat voor 
leerkrachten om inleidend, verdiepend of re-
flecterend met hun klas in gesprek te gaan en 
concrete opdrachten om uit te voeren, evenals 
praktische tips voor het voorstellingsbezoek. 

Dans in je lijf 
Locatie: theater, gymzaal, speellokaal
Duur: circa 60 min

Zien dansen, doet dansen. Vanuit een (voor- 
of na-)beschouwing op de voorstelling gaan 
kinderen met hun eigen lichaam op ontdek-
kingstocht en actief aan de slag met dans- 
opdrachten van De Dansers. Fantasie en 
plezier in beweging staan centraal. Er wordt 
gewerkt aan samenwerken, lichamelijkheid, 
jezelf uit (durven) drukken, risico & (zelf)- 
vertrouwen, overgave, verbeeldingskracht en 
associatief denken.  
(Bij vrije voorstellingen behoort een korte 
versie van de workshop in het decor van de 
voorstelling, op het podium ook tot de  
mogelijkheden.)

Dansserie

Een reeks van dansactiviteiten op school, 
waarbij ruimte is voor de kinderen om dieper 
de dans in te duiken onder leiding van een 
vakdocent. Deze dansseries kunnen aansluiten 
bij vakoverstijgende schoolthema’s.

Maaktraject

Naar aanleiding van een voorstelling van De 
Dansers gaan de leerlingen met een choreo- 
graaf en/of danser aan slag, om samen een 
korte voorstelling te maken. Een vrijplaats 
voor experiment en creatie waar leerlingen 
samen met professionele dansers en muzi- 
kanten op de vloer staan.

Partnerschap

In Utrecht heeft De Dansers een creatief part-
nerschap met twee scholen, een duurzame 
verbinding binnen Creatief Vermogen Utrecht 
(CMK). Ook met andere scholen ontwikkelt De 
Dansers langere trajecten waarin zelf dansen, 
creëren en voorstellingen kijken elkaar ver- 
sterken. Op die manier zaaien we bij de leer-
lingen bewegingsdrift, een vertrouwen in zich-
zelf, een begrip van wat dans kan zijn en een 
intieme vriendschap tussen de deelnemers.

Leerkrachten in beweging

Naast educatie voor kinderen en jongeren 
biedt De Dansers ook teamtrainingen aan voor 
leerkrachten. Kom zelf ervaren, zet je zintui- 
gen open en ga naar huis met diverse ener- 
gizers die je morgen in de klas kunt toepassen. 

Op aanvraag maken we samen met de 
school een project dat precies past. 
Hieronder een aantal voorbeelden:

Dans in je hoofd 
Locatie: klaslokaal
Duur: circa 60 min 

Dans geeft beweging in je lijf, maar ook in 
je hoofd. Wat heb je gezien? Wat herken 
je? Linksom? Rechtsom? En andere vragen 
dansen door ons hoofd. Het klaslokaal wordt 
een plaats voor vrijdenken. De leerlingen gaan 
op ontdekkingstocht in hun eigen beleving en 
ervaring, vaak heb je meer gezien dan dat je 
zelf denkt.

Repetitie bijwonen 

Een avontuur waarin je bij De Dansers in 
de studio op bezoek gaat, terwijl ze werken 
aan een nieuwe voorstelling. Je ziet wat er 
allemaal komt kijken bij het maken van een 
dansproductie en ziet langzaam de voor-
stelling ontstaan. Na afloop praat je met de 
choreograaf en dansers en hebben zij ook 
vragen aan jou.

Actieve, receptieve en reflectieve kunsteducatie 
horen bij elkaar. De Dansers gelooft in de kracht 
van haar voorstellingen en in de verdieping die 
context of educatie kan bieden. Bij iedere voor-
stelling is een lesbrief en een workshop onder 
begeleiding van een vakdocent beschikbaar.


