
Lessuggesties bij

Hold Your Horses
Bekijk alle informatie over de voorstelling 

of onze educatie

Verder

https://www.dedansers.com/voorstelling/hold-your-horses/
https://www.dedansers.com/educatie/voortgezet-onderwijs/


Tips bij het gebruik van het digitale lesmateriaal

• Op elke pagina kun je eenvoudig via de inhoudsopgave naar het  
lesmateriaal door te klikken op dit icoon      . 

• Klik binnen een opdracht altijd op de pijlen en de andere buttons in plaats van te  
scrollen; zo navigeer je het gemakkelijkst door dit bestand heen.

• Soms staan er extra pijlen die je verwijzen naar andere websites of pagina’s, voor meer informatie  
(zoals de pijl rechtsonder op deze pagina).

• Als je klikt op de play-buttons bij de videos in deze lesbrief wordt je automatisch naar de juiste  
Vimeo-pagina gestuurd waarop de videos bekeken kunnen worden.

• Merk je dat de hyperlinks in het bestand niet werken, dan kun je via de pijl onderaan de linkerkant van 
deze pagina een overzicht met alle links vinden.

Verder zie je rechts bovenin in het lesmateriaal soms de button “voor de docent” staan. Hier vind je in een 
pagina de toelichting en tips bij de opdracht. Je kunt deze pagina openen op je tablet of laptop. Zo ziet de 
klas via het digiboard wat voor hen bedoeld is, maar kun je als docent via je eigen device instructies en 
tips bij de opdracht lezen. 

We hopen dat je met deze praktische tips snel en simpel aan de slag kan met het 
lesmateriaal!
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1. Voorwoord

Leuk dat jullie komen kijken naar het dansconcert Hold Your Horses van 
De Dansers in coproductie met Theater Strahl uit Berlijn! Ter voorbereiding op 
en verwerking van het bezoek tref je in deze lesbrief een aantal suggesties 
die context en verdieping bieden bij het dansconcert Hold Your Horses. Zo 
kun je van tevoren al kennismaken met de cast d.m.v. korte filmpjes en kun je 
na afloop zelf nog iets dieper in de thematiek duiken. De opdrachten sluiten 
over het algemeen goed aan bij het vak CKV. Laat je inspireren en pas de 
opdrachten naar behoefte aan.

Het spreekt voor zich, maar voor de zekerheid hebben we nog even op een 
rijtje gezet wat wel en niet te doen in het theater. Dus neem die checklist even 
door. Daarnaast houden wij ons aan de actuele Corona-richtlijnen van de 
overheid.

We hopen dat jullie enthousiast en nieuwsgierig naar het dansconcert komen. 
Wellicht geeft de voorbereiding houvast en misschien kun je verwachtingen 
lekker loslaten, alvast veel voorpret gewenst en tot binnenkort! 

Hartelijke groet, 

De Dansers 



2a. Trailer

https://vimeo.com/662927350


Hold Your Horses is een dansconcert over het verlangen 
naar houvast. De Dansers vertellen hun verhaal met twaalf 
handen, inclusief bijbehorende lijven, en een paar gitaren. 
We zien handen vastpakken, misgrijpen, aanraken, opstijgen, 
neervallen en aan gitaarsnaren plukken. We zien hartstocht 
en afstand. We zien het verstrijken van de tijd, vastgezet in 
een strak ritme. We zien mensen, soms dichtbij elkaar, soms 
eindeloos ver verwijderd. We zien geen paarden, al voelen 
we ze wel. We zien niet de grillige wereld waar we geen grip 
op krijgen. We voelen hem wel door onze vingers glippen.

Hold Your Horses is gemaakt voor jongeren vanaf ongeveer 14 jaar en volwassenen jong van geest. Dit dansconcert duurt 
circa 60 minuten van opening tot applaus. Alle zintuigen worden aangesproken, dus kom het ervaren. 

2b. Hold Your Horses

Hold Your Horses gaat over de drang om je aan iets of 
iemand vast te houden, in een wereld die steeds 
ongrijpbaarder wordt. Zes performers brengen de 
voorstelling tot leven met overgave en muzikaliteit. 
Hold Your Horses kent een spectaculaire, acrobatische 
bewegingstaal, maar raakt nooit de menselijke 
sensitiviteit kwijt. Als één lichaam bewegen de dansers 
in een onafgebroken flow, voortgestuwd door 
de live muziek van Guy Corneille vol meeslepende 
gitaarstukken en aangrijpende songs.



Yeli Beurskens
“De ene keer is alles heel vriendelijk 

en zacht en de andere keer zit je vast 
en wil je los.”

Guy Corneille
“Ik heb altijd een heleboel ideeën voor 

liedjes en maak ze niet alleen met 
muziek maar ook met dans.”

Liam McCall
“Zodra je weet wat je aan het doen 

bent ontdek je pas hoeveel er 
mogelijk is.”

Youri Peters
“Vangen is zo fijn omdat mensen je 

dan volledig vertrouwen.”

Josephine van Rheenen
“Iets abstracter wil ik met deze titel 
zeggen: houd je vast aan de dingen 

die belangrijk voor je zijn.”

2c. Cast & crew

“Het is altijd al een droom van mij 
geweest om in een voorstelling te 

spelen waarin ik zowel kan dansen als 
muziek maken.”

“Zelf probeer ik geen grip te hebben 
in mijn leven. Ik houd juist van nieuwe 
situaties en als ik twijfel of bang ben, 

dan duik ik daar vol overgave in.”

Arturo VargasMarie Khatib-Shahidi

Lees de volledige
 

quotes

https://vimeo.com/641525969/eb1735ac73
https://vimeo.com/641526059/b087fc8628
https://vimeo.com/641526020/62f78a2d17
https://vimeo.com/641526119/471aba3a98
https://vimeo.com/641525976/39319b0217
https://vimeo.com/641526107/c37c1b8c4d
https://vimeo.com/641525953/e5fc6fa1c5


“Dansen betekent je energie en intuïtie laten stromen. Naar dans kijken betekent een emotioneel verhaal mee-
maken met je eigen fantasie en belevingswereld. Aan een dansvoorstelling werken betekent vertrouwen, samen-
werken, verantwoordelijkheid nemen en je kwetsbaar opstellen naar elkaar en je publiek.”

Josephine van Rheenen, artistiek leider en choreograaf De Dansers

De Dansers is een Utrechts gezelschap van dansers 
en muzikanten. We maken ‘dansconcerten’: organische 
samenkomsten van moderne dans en livemuziek. Onze 
voorstellingen vertellen toegankelijke, intuïtief 
meeslepende verhalen over bevrijding en overgave, 
waarin speels anarchisme nooit ver te zoeken is.

Wij zijn expert in de eerste kennismaking met dans en 
ontmoeten kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in 
theaters, op festivals en op scholen over de hele wereld. 
De Dansers gelooft in het bijzonder in de waarde van 
dans vanaf jonge leeftijd. We maken werk dat de 
levensdrift van kinderen aanspreekt en bij volwassenen 
vergeten verlangens naar overgave en aanraking 
opnieuw aanboort.

Strahl is in 1987 opgericht als onafhankelijke 
theatergroep in Berlijn en produceert sinds 2013 in 
samenwerking met internationale artiesten 
hedendaagse dansvoorstellingen voor een jong publiek. 
Jeugdprogrammering is een vast onderdeel van het 
repertoire van Strahl en gericht op een publiek vanaf 12 
jaar. 

Bij Strahl worden jongeren betrokken bij de selectie en 
ontwikkeling van voorstellingen, en op het podium wordt 
de realiteit van het leven verkend in uiteenlopende es-
thetische vormen. Theater Strahl Berlin biedt jongeren 
een eerste kennismaking met de wereld van het theater.

2d. De gezelschappen

Kijk ook eens op 
De Dansers website

Of de site van 
Theater Strahl

http://www.dedansers.com
http://www.dedansers.com
http://www.strahl.de


3. Checklist



• Wie zie je op deze 
foto?

• Wat zou de relatie 
tussen de  
personen kunnen 
zijn?

• Welke muziek 
verwacht je bij dit 
beeld? 

• Waar denk jij aan 
bij het zien van 
deze foto?

4a. Kijken naar dans 
– scènefoto’s 

Je ziet op deze en de volgende pagina twee scènefoto’s die gemaakt zijn tijdens het dansconcert Hold 
Your Horses. Een soort stills uit het dansconcert. Bij iedere foto zijn vragen weergegeven om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat je ziet en wat dat voor ieder van jullie kan betekenen. Let op, er zijn geen ‘goede 
of foute’ antwoorden.

Vo
lge

nde
 fo

to



• Wat zie je op deze foto?
• Welk gevoel roept dit beeld bij jou op?
• Wat zou er hierna kunnen gebeuren?
• Wat zou er door het hoofd van de verschillende personen 

kunnen gaan het moment van de foto?

Vorige foto



4.b Kijken naar dans 
– video 

https://vimeo.com/641524982/99e30dbdf8


Hieronder tref je diverse bronnen, een soort moodboard-achtige collage, die ter inspiratie hebben gediend voor het 
dansconcert. Struin eens door de verzameling beelden, bespreek de de vragen die de docent jullie geeft en licht je 
antwoord steeds toe:

5. Inspiratie Moodboard



Maakopdracht:
Duur:  
Materiaal:
Doel:
Planning:

houvast verbeelden in artistiek werk
minimaal 1 lesuur
diverse, kan tijdens CKV of een kunstvak
een abstract begrip visueel of auditief maken 
geschikt om zowel voor als na het bezoek uit te voeren

6. Opdrachten
a. MAAKopdracht

Kunst is verbeelding. In de dansconcerten van De Dansers wordt vaak vanuit een thema gewerkt. Het thema geeft op 
allerlei manieren inspiratie om materiaal te maken, het betekent niet dat er een verhaal van A tot Z zichtbaar wordt. In het 
dansconcert Hold Your Horses wordt gewerkt met het thema “houvast”. 

Hoe zou jij houvast verbeelden? Maak een beeldend, theatraal of muzikaal werk dat voor jou houvast verbeeldt. 
• Wat is houvast voor jou?
• Kun je een moment herinneren waarin je juist wel/geen houvast ervaren hebt? Wat deed dat met jou?
• Wat is voor jou belangrijker; onafhankelijkheid of verbondenheid?

Na afloop kun je de verschillende werken met elkaar bespreken. Herken je houvast in het werk van een ander? Kun je 
uitleggen welke stappen je hebt genomen om houvast te verbeelden? Wat heeft je geholpen om te komen tot je werk?



Dansopdracht:
Duur:  
Materiaal:

Doel:

Planning:

een dialoog dansen met je handen
circa 25 minuten
digibord voor het filmpje met geluid, een lokaal (leeg of 
met stoelen)
dansmateriaal maken in tweetallen vanuit een improvisatie 
dialoog met je handen. Je ervaart hoe de dansers tijdens 
de repetitie tot scènes komen. 
geschikt om voor het bezoek uit te voeren

Klik op de pijl hieronder om naar de video bij deze opdracht te gaan. Zet de video aan en volg daar de instructie. 
Je kunt de video even op pauze zetten als je met de opdracht bezig bent.

6. Opdrachten
b. DANSopdracht

Naar de video

(volgende opdracht)

https://vimeo.com/641525201/8ef4987365


Maakopdracht:

Duur:  
Materiaal:

Doel:

Planning:

schrijf een nieuwe tekst met delen uit de 
songteksten van Hold Your Horses
circa 1 lesuur
computer met word of pen en papier, 
songteksten Hold Your Horses
met gegeven woorden een nieuwe tekst maken n.a.v. 
het dansconcert
geschikt om na het bezoek uit te voeren

6. Opdrachten
c. SCHRIJFopdracht

Als je klikt op de pijl hieronder tref je diverse delen van de songteksten uit Hold Your Horses. Lees deze eens door en 
kies er circa 10 woorden uit die bij jou resoneren. Vervolgens ga je een korte tekst (250-500 woorden) schrijven met die 
10 songtekstwoorden als uitgangspunt. Hou steeds het dansconcert Hold Your Horses in gedachten als je schrijft. Je 
mag woorden herhalen, toevoegen, de context veranderen etc. Het kan een gedicht, rap, recensie, kort verhaal of iets 
anders zijn... kortom, maak jouw Hold Your Horses tekst!

Vervolgens kunnen jullie de teksten delen met elkaar en in gesprek gaan over hoe jullie Hold Your Horses hebben ervaren 
of geïnterpreteerd en wat je ervan meeneemt. Waarschijnlijk ontdek je best wat verschillen onderling en dat is juist mooi 
als je het ons vraagt.

Naar de songteksten

(Verder in lesbrief)



6. Opdrachten
c. SCHRIJFopdracht

The hand is a hammer
The fingers the nails
The body the boat
That’s about to set sail
The waters the world
The people afloat
The hand is a hammer
The body the boat

The hand is a house
Is a home to a touch
The body the city
The traffic, the rush
The thoughts that travel
The blood that’s aroused
The body’s the city
The hand is the house

Everyone is born to fall
We are born defenseless
Poor and endlessly flawed

But all is one and one is all
We will burn relentless like 
Suns descending on all
We will burn relentless like 
Suns descending on all

Ring the alarm
Call all the forces
Get off you’re phones and 
get into the cold

Lend me your arms
Your lips and your torsos
Nobody’s strong enough to 
do it alone
To do it alone

One day the world will fall down like an apple
And that day I’m planning to be by your side
Eden may happen upon us
Adam and Eve may come dancing all through the night

I’ll build a boat when the flood comes a-rushing
And one day I’m hoping to sail it with you
Doves may roost in the rushes
And crows they would offer their songs
Cause their home’s been subsumed in the waterfront

One day the land it will crack like an eggshell
And that day I’d like to be holding your hand
All of our endless conventions
And promised rewards
They’ll scatter like sand

(Naar de opdracht pagina)

(Nog meer teksten)



6. Opdrachten
c. SCHRIJFopdracht

Tall stood the castleman
Upon the hill
Vast like a monument
Tough like a chill
I don’t wanna know how I
Ended up here
I don’t wanna know
I don’t wanna know

Warships and cooking fires
Upon the beach
Gunmen and cannoneers
Laid in siege
I don’t wanna know the things
Time will teach
I don’t wanna know
I don’t wanna know

Loss is all life has in store for 
castlemen like me
So come on, bring your swords, your cannonballs
Scale my walls, break down my doors
I will not fall, I will not fall for you

Swim like a lullaby
In through the cracks
Stone walls and iron bars
Fend off attacks
I don’t wanna know if I’ll
Ever turn back
I don’t wanna know
I don’t wanna know
And I’m sorry, I’m sorry

And I don’t need no moon shining
Don’t need no stars guiding
Don’t need no sun blinding
Because you are my light

And I don’t need no skies blazing
Don’t need no fires raging
Don’t need no brighter days
Because you are my light
You are my light

(Vorige teksten)

(Verder in lesbrief)
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Marie Khatib-Shahidi

Deze video geeft een beeld hoe het er achter de schermen aan toe gaat, zowel tijdens 
de repetities als voor aanvang van een voorstelling. Naast de cast zie je ook een deel 
van de crew aan het werk. We hopen hiermee alvast een kennismaking met het team 
van Hold Your Horses te bewerkstellingen.

Het kan mooi zijn om met de leerlingen een gesprek te hebben waarbij hun eigen 
voorkennis wordt geactiveerd. 

2a. Making Off - voor de docent

• Wie heeft er zelf wel eens meegespeeld in een voorstelling of is achter de schermen 
geweest? 

• Wat verwachten leerlingen van tevoren van de video en in hoeverre zijn hun  
verwachtingen van het dansconcert na afloop beïnvloed? 

• Uiteraard is het ook mogelijk om het meer aan loopbaan oriëntatie te koppelen en 
goed te kijken welke functies en taken allemaal (indirect) zichtbaar zijn. 

2b. Hold Your Horses - voor de docent
Hold Your Horses is een associatief dansconcert, dat betekent dat er geen libretto of 
script van A tot Z te volgen is. Op deze pagina tref je de tekst die wij bij het 
dansconcert geschreven hebben. Het kan behulpzaam zijn om het thema met 
de leerlingen te bespreken, daarvoor dienen ook de opdrachten verderop in 
het lesmateriaal. Het werkt meestal geruststellend als ze weten dat ze het niet hoeven 
te ‘snappen’, maar dat ze het zelf mogen interpreteren en dat alles wat ze denken of 
voelen okay is. Deze tekst geeft wel iets van de intenties van de makers weer, soms 
kan dat een fijne houvast zijn. 

2c. Cast & Crew - voor de docent
Deze korte introductievideo’s van de spelers en de choreograaf zorgen ervoor dat 
leerlingen vast kennis maken met de cast. Op die manier ontstaat er tijdens het 
dansconcert sneller herkenning. 

Iedere speler heeft ook zijn/haar/hun eigen inbreng in het proces. Hieronder staan de 
quotes in iets meer context toegelicht. Bespreek dit met de leerlingen en hopelijk 
constateren jullie hoe divers de cast is.

Arturo Vargas

Yeli Beurskens

Guy Corneille

Liam McCall

Youri Peters

Josephine van Rheenen

“Ik vind het heel leuk om daar bovenop te staan en ik voel me dan groot. Ik houd van 
het gevoel van hoogte en dat alles om mij heen leeg en stil is. Het voelt alsof er dan iets 
nieuws kan beginnen. (...) Zelf probeer ik geen grip te hebben in mijn leven. Ik houd juist 
van nieuwe situaties en als ik twijfel of bang ben, dan duik ik daar vol overgave in.”

“Het is altijd al een droom van mij geweest om in een voorstelling te spelen waarin ik 
zowel kan dansen als muziek maken. Het is wel uitdagend om muziek en dans zo te 
combineren, omdat je echt moet schakelen in het denken. In beide gevallen ben je 
verbonden met de muziek, maar op andere manieren. Als je muziek maakt tel je om in 
het ritme te blijven en bij dans gebeurt dit via het lichaam.”

“In deze scène wisselt mijn gevoel de hele tijd tussen iets vertrouwds en veiligs naar iets 
onbekends en indringends. De spelers die om mij heen staan ken ik heel goed en 
vertrouw ik, maar het wezen op mijn buik is nieuw en doet onbekende dingen. De ene 
keer is alles heel vriendelijk en zacht en de andere keer zit je vast en wil je los.”

“Ik heb altijd een heleboel ideeën voor liedjes en maak ze niet alleen met muziek maar 
ook met dans. Het begint met tekst en akkoorden, maar het wordt pas echt ‘af’ in een 
theatrale setting in de repetitiestudio. Als ik op de vloer sta en muziek speel dan voelt 
het alsof ik aan het dansen ben, want ik gebruik mijn stem als spier.” 

“In deze voorstelling is er heel veel partnerwerk. Dat is nieuw voor mij als breakdancer, 
maar gelukkig werk ik met mensen die dit heel veel doen. Er gaat echt een wereld voor 
mij open. Zodra je weet wat je aan het doen bent ontdek je pas hoeveel er mogelijk is. 
Zoals mensen in één keer in de lucht gooien zonder dat het veel moeite kost.” 

“Vangen is zo fijn omdat mensen je dan volledig vertrouwen. Als iemand naar je toe 
springt dan is er altijd een ‘split-second’ waarin je een kleine verandering moet maken 
om diegene goed te kunnen vangen. Hiervoor moet je honderd procent geconcentreerd 
zijn in het moment. Dat vind ik heel tof om te doen, en om de mensen die ik vang weer 
veilig om de grond te zetten.”

“Het letterlijk vasthouden of omarmen van een paard vind ik een prachtige beweging en 
een sterk beeld. Paarden lijken veel rust te kunnen geven. Iets abstracter wil ik met deze 
titel zeggen: houd je vast aan de dingen die belangrijk voor je zijn. In de voorstelling zie 
je dit terug in de vele handbewegingen. Handen die vastpakken, aanraken, misgrijpen, 
dragen of vangen.”

Of de site van 
Theater Strahl

Kijk ook eens op 
De Dansers website

Terug naar de lesbrief

http://www.strahl.de
http://www.dedansers.com


Een dansconcert is een live performance die tot leven komt door de interactie met het 
publiek. Jullie zijn dus een noodzakelijk onderdeel voor een succesvolle voorstelling. 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat anderen gestoord worden in hun ervaring. 
Activeer de voorkennis van leerlingen betreft mogelijk eerder theaterbezoek en gebruik 
deze checklist om de (ongeschreven) afspraken in het theater nog even op scherp te 
stellen. 

Let op dat er i.v.m. de actuele Corona-richtlijnen mogelijk iets minder bewegingsvrijheid 
is dan jullie van ons gewend zijn. Volg te allen tijde de instructie van de medewerkers 
in het theater op. Op dit moment is een Coronatoegangsbewijs (CTB) niet verplicht 
voor culturele activiteiten die onderdeel zijn van het onderwijscurriculum. Mochten de 
leerlingen aansluiten bij een reguliere voorstelling, dan gelden de algemene richtlijnen 
inclusief een CTB. (Deze tekst is geschreven n.a.v. de richtlijnen na 25 september 2021, 
check de actualiteit altijd op de site van de rijksoverheid.)

3. Checklist - voor de docent

Terug naar de lesbrief



4. Kijken naar dans - voor de docent

Zoals eerder gezegd gaat het bij onze dansconcerten om je eigen interpretatie. Het 
helpt om dit van tevoren met leerlingen te oefenen en hiervoor zijn de scènefoto’s bij 
4a en de video bij 4b. Jullie kijken naar een scène(foto) uit het dansconcert, vervolgens 
bespreek je een aantal vragen waarbij het gaat om goed kijken, naar elkaar luisteren en 
verwoorden wat je ervaart.

Het gaat erom dat leerlingen meer tools krijgen om te kijken naar dans. Je hebt als 
kijker een actieve rol in het ervaren van de voorstelling en dat kan voor iedereen anders 
zijn.

Kijkvragen video:
• Wat heb je gezien in dit fragment? Beschrijf zo letterlijk mogelijk alle details, probeer 

nog niet te interpreteren. Denk aan de dansers, de beweging, de ruimte en het 
• geluid. 
• Wat ging er door je heen toen je naar het fragment keek? Welke gedachtes, 
• associaties, gevoelens, emoties of herinneringen kwamen er in je op. Dit kan voor 

iedereen heel verschillend zijn. 
• Wat betekent dit fragment voor jou, hoe zou jij het willen interpreteren? Kun je de 

interpretaties van anderen volgen/herkennen?

4.a Kijken naar dans - scènefoto’s
Zoals eerder gezegd gaat het bij onze dansconcerten om je eigen interpretatie. Het 
helpt om dit van tevoren met leerlingen te oefenen en hiervoor zijn de scènefoto’s bij 
4a en de video bij 4b. Jullie kijken naar een scène(foto) uit het dansconcert, vervolgens 
bespreek je een aantal vragen waarbij het gaat om goed kijken, naar elkaar luisteren en 
verwoorden wat je ervaart.

4.b Kijken naar dans - video
Nu kijken jullie naar een fragment of een scène uit het dansconcert. Je ziet hoe de 
dansers in de repetitiestudio het materiaal oefenen. Ook hier krijg je kijkvragen, zet de 
video even op pauze en bespreek de vragen. Tot slot kijken jullie hetzelfde fragment 
nogmaals, wie weet zien leerlingen deze keer andere dingen. Je hoeft het niet te 
begrijpen en het ook niet met elkaar eens te zijn. Het vergroten van een de empathie 
voor elkaars observaties en interpretaties is wel mooi. 
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5. Inspiratie moodboard - voor de docent
Een dansconcert ontstaat uit het ‘niets’, niet vanuit een script bijvoorbeeld. Uiteraard 
gaat er een proces vooraf aan de eerste repetitie. De makers, in dit geval de  
choreograaf en de componist, komen met elkaar tot een concept en daar gebruiken ze 
verschillende inspiratiebronnen voor. Vaak is er een thema dat hen opvalt, bijvoorbeeld 
iets uit de actualiteit of de maatschappij, ook een persoonlijke ervaring kan de  
aanleiding zijn. Daar gaan ze over in gesprek met elkaar, met verschillende mensen en 
ze verzamelen bronnen en beelden die ze daarbij vinden passen. 

Josephine van Rheenen maakt vaak een Pinterest pagina met beelden die haar inspi-
reren, zowel inhoudelijk als esthetisch. (Door op de foto te klikken, kom je op Pinterest 
terecht.) Op deze moodboard-pagina tref je een aantal van die beelden. Bespreek de 
bijbehorende vragen met leerlingen, dit kan hen helpen de geest alvast te openen en 
de associatiedrift aan te wakkeren. Uiteraard zou je de leerlingen na afloop ook kunnen 
vragen zelf een moodboard te maken n.a.v. Hold Your Horses.

• Welk gevoel krijg je bij het kijken naar de beelden, wat roept deze verzameling in je 
op? 

• Welk beeld maakt je het meest nieuwsgierig en waarom?
• Beschrijf de muziek die jij vindt passen bij het beeld. 
• Als je deze beelden ziet, wat voor soort voorstelling verwacht je dan? 
• Herken je in de beelden iets van de volgende begrippen: houvast, overgave, grip? 

Guy Corneille heeft zich voor de muziek laten inspireren door: flamenco muziek, 
Leonard Cohen, Sufjan Stevens en Radiohead. Je kunt er ook voor kiezen deze muziek 
te laten horen en de leerlingen vragen daar een beeldcollage bij te maken bijvoorbeeld. 
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Alle links in deze lesbrief
Op deze pagina vind je alle links die in de lesbrief gebruikt worden, zodat je ze 
gemakkelijk kunt openen in je browser, mochten de hyperlinks niet werken.

Algemene links:
• De website van De Dansers: www.dedansers.com
• De website van Theater Strahl: www.theater-strahl.de/en/
• De pdf versie van deze lesbrief: www.dedansers.com/lesbrief-hyh-pdf/

Links bij hoofdstuk 2:
• De trailer van Hold Your Horses: www.vimeo.com/662927350
• Cast & crew videos: 

• Marie: www.vimeo.com/641526059/b087fc8628
• Arturo: www.vimeo.com/641525969/eb1735ac73
• Yeli: www.vimeo.com/641526107/c37c1b8c4d
• Guy: www.vimeo.com/641525953/e5fc6fa1c5
• Liam: www.vimeo.com/641526020/62f78a2d17
• Youri: www.vimeo.com/641526119/471aba3a98
• Josephine: www.vimeo.com/641525976/39319b0217

Link bij hoofdstuk 4:
• De video bij opdracht 4b: www.vimeo.com/641524982/99e30dbdf8

Link bij hoofdstuk 6:
• De link naar de video bij opdracht 6b: www.vimeo.com/641525201/8ef4987365

Extra links:
• De Facebook van De Dansers: www.facebook.com/dedansers
• De Instagram van De Dansers: www.instagram.com/dedansers/
• De Twitter van De Dansers: www.twitter.com/dedansers
• De Youtube van De Dansers: www.youtube.com/user/DeDansers
• Het Spotify-profiel van De Dansers: https://open.spotify.com/artist/3OnWVPg6FI-

4tExb41pgS2h?si=cVd7M-4ORh-KnC2ae7mRrA
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