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Beste leerkracht,

Binnenkort ga je samen met je klas kijken naar de voorstelling VIER 
van De Dansers. Wij kijken ernaar uit jullie te verwelkomen, en een 
bijzondere ervaring te bieden door alle vier de seizoenen heen.

Uit ervaring weten we dat de impact van een voorstelling groter is als 
er zowel van tevoren als na afloop aandacht aan de voorstelling wordt 
besteed in de klas. Deze lesbrief biedt handvatten en suggesties om 
hiermee aan de slag te gaan. De aanpak is eventueel aan te passen aan 
de situatie, jij kent je klas immers het beste. 

In deze lesbrief lees je meer over de voorstelling, ons gezelschap en de 
kunstdiscipline dans. Uiteraard tref je ook praktische aandachtspunten 
aan voor het voorstellingsbezoek en diverse lesopdrachten. 

We hopen dat jullie enthousiast en nieuwsgierig naar de voorstelling 
komen. Laat je verwachtingen los en laat je prikkelen en verwonderen. 
Alvast veel plezier gewenst en tot binnenkort!

Hartelijke groet,
De Dansers

Inleiding

http://www.dedansers.com
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VIER
Het begint in het donker, onder de grond. Koud, kaal en stil. Kom nou, 
schiet op, we willen beginnen. We staan op springen. We willen groeien, 
bloeien, leven, geven, dromen en uiteindelijk uitgeput terug thuiskomen. 
En dan nog eens. En nog eens. En…

Drie performers maken een reis door de jaargetijden. Van de onderaardse 
stilte in de winter naar het wonder van nieuw leven in de lente; van 
zomerse vrijheid en verdwaasdheid naar herfstige romantiek en nostalgie. 
Vanuit de muziek, beweging en een decor dat keer op keer verandert, 
groeit een wonderlijk verhaal over vriendschap en verandering, afscheid 
nemen en terugkeren. VIER viert de seizoenen, speciaal voor hele jonge 
mensen.

In deze voorstelling wordt 
gedanst en muziek gemaakt. Er 
ontstaat een eigen wereld waarin 
de taal niet uit woorden bestaat. 
Het ‘verhaal’ ervaren we door 
onze verbeelding, interpretatie 
en fantasie de vrije loop te laten. 
Dans is een taal van het lichaam, 
je praat zonder woorden. Dat 
betekent dat je de voorstelling 
niet goed of fout kunt begrijpen, 
ieder beleeft het op zijn eigen 
manier.

Een voorstelling ontstaat iedere keer opnieuw op het moment 
dat er publiek is, in aanwezigheid van de kinderen dus. De dansers 
dansen de voorstelling en het publiek levert hier een bijdrage aan: 
de kinderen kunnen de voorstelling mee maken / zijn mede-maker 
door aandachtig publiek te zijn. 

Voor een prettige beleving van de voorstelling is het goed als de 
verwachtingen helder zijn. Deze helderheid biedt rust en structuur 
voor de kinderen. Tijdens de voorstelling kijken de kinderen rustiger 
als ze weten dat ze het niet hoeven te snappen maar zelf mogen 
associëren. Neem echt even een moment met je klas om dit door 
te spreken. Kinderen kunnen soms heel instinctief reageren of 
onbewust letterlijk gaan meebewegen. Als het vanuit enthousiasme 
en empathie is, laat het dan alsjeblieft gebeuren. Wij vinden het 
heel mooi om te zien als de voorstelling zo’n effect heeft op de 
kinderen. Let er wel op dat het anderen niet stoort, in dat geval kun 
je even bijsturen. 

De taal van de 
voorstelling De rol van het publiek

De voorstelling



4

Bespreek onderstaande items aan de hand van een aantal vragen en gebruik 
de iconen op de deze pagina. Op die manier denken de kinderen zelf na over 
het waarom van de afspraken en beklijft het beter. Mocht je al eens eerder 
met de klas naar een voorstelling zijn geweest kun je daar natuurlijk aan 
terug refereren.
• Wie is er weleens naar een theatervoorstelling geweest? Wat gebeurt er 

dan? Hoe ziet dat er uit?
• Wat is belangrijk als je publiek bent?
• Wat is het verschil tussen kijken naar een scherm en naar theater?

Van tevoren: 
•  heb je samen doorgesproken wat er gaat gebeuren;
• ben je naar het toilet geweest;
• heb je je telefoon helemaal uit gezet; 
• heb je je jas en schoenen uitgetrokken, als de voorstelling speelt in de 

gym- of speelzaal;
• ben je op tijd aanwezig, zo’n 5 minuten van tevoren;
• ga je in groepjes de zaal in, de jongsten eerst;
• leerkrachten en begeleiders zitten verspreid in het publiek. 

Tijdens de voorstelling: 
• kijk je naar de dansers en probeer je met ze mee te leven;
• zie en hoor jij de dansers en zij zien én horen jullie ;
• kan het grappig of spannend zijn, soms word je misschien heel blij, 

wiebelig of onrustig. Dat kan natuurlijk, maar let op dat je anderen niet 
stoort;

• kan je niet naar de wc, eten of drinken, met elkaar praten of opstaan en 
lopen;

• moet je even wachten met foto’s, filmpjes en appjes, dat kan na afloop 
pas weer. 

Na de voorstelling:
• geef je eerst applaus om de dansers te bedanken;
• wil je misschien wel een vraag stellen of iets zeggen, dat kan vast en 

zeker;
• volg je de aanwijzingen die je krijgt om weer terug te gaan naar de klas. 

Praktische zaken omtrent het 
bezoek aan de voorstelling.
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De Dansers (Utrecht) is een groep jonge kunstenaars bestaande uit dansers 
en muzikanten. Samen maken zij dansconcerten en dansvoorstellingen 
voor jong publiek. Deze voorstellingen bestaan bijna altijd uit moderne dans 
en livemuziek. Hun danstaal is fysiek, eerlijk, energiek, rauw, vol risico, 
overtuigend, intuïtief en rijk aan acrobatisch partnerwerk.

In hun voorstellingen spelen De Dansers in op de vanzelfsprekende 
verbeeldingskracht van kinderen. Er ontstaat een nieuwe wereld waarin 
van alles mogelijk is. Een ontdekkingstocht voor de toeschouwers, om 
lijfelijkheid en een openhartig samenzijn te laten beleven.

De Dansers wil inspireren tot lijfelijkheid en persoonlijke verbinding, juist in 
een samenleving waarin we steeds meer op schermpjes leven. Dat doen we 
door simpelweg contact te maken en energie te geven, in alles wat we doen. 
De Dansers gelooft in het bijzonder in de waarde van dans op jonge leeftijd. 
Dan zit je lichaam vol beweging, vráágt om rennen, springen, aanraken. 
Dan moet in je brein de fantasie op hol kunnen slaan. Wat je als kind 
misloopt, haal je later niet meer in. We maken werk dat de levensdrift van 
kinderen aanspreekt en bij volwassenen vergeten verlangens naar overgave 
en aanraking opnieuw aanboort.

Het gezelschap
Wie zijn De Dansers

De dansers en de choreograaf
De dansers, Yoko, Charlotte en Guy, en de choreograaf, Josephine, stellen 
zichzelf graag aan jullie voor. Klik op de hyperlinks hieronder voor de filmpjes.

Bekijk hier het filmpje van Josephine
Bekijk hier de filmpjes van Yoko, Charlotte en Guy

https://vimeo.com/664720674
https://vimeo.com/664720261
https://vimeo.com/664720011
https://vimeo.com/664720416
https://vimeo.com/664720416
https://vimeo.com/664720674
https://vimeo.com/664720011
https://vimeo.com/664720261
https://vimeo.com/664720416
https://vimeo.com/664720416
https://vimeo.com/664720674
https://vimeo.com/664720011
https://vimeo.com/664720261
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Elke hoek van de klas staat voor één seizoen: Lente, Zomer, Winter, Herfst. De 
kinderen verplaatsen zich steeds van seizoen naar seizoen door antwoord te geven 
op de volgende vragen: 

1. In welk seizoen ben je jarig? 
2. Welk seizoen duurt voor jouw gevoel het langst?
3. Welk seizoen gaat elk jaar juist het snelst voorbij?
4. In welk seizoen gebeurt het meeste?
5. Welk seizoen mag wel verdwijnen volgens jou?
6. Wat is je lievelingsseizoen? 
7. In welk seizoen speel je het liefste buiten?
8. In welk seizoen vind je de natuur het meest bijzonder?

De leerkracht houdt per vraag bij hoeveel kinderen bij welk seizoen staan. Dit 
kan op het bord of op papier. Er is geen goed of fout in deze opdracht. Het gaat 
over de beleving van de kinderen. Het bijhouden is puur om een inzicht te krijgen 
in hoe deze klas naar de seizoenen kijkt. En om een beeld te schetsen van welk 
seizoen het meest en welke juist het minst geliefd is.

Lesopdrachten

1. Het seizoen-kwartet

Opdrachten voorafgaand aan het 
voorstellingsbezoek

Duur:

Locatie: 
Vorm:

Materiaal:

Leerkracht: 

45 min + verder maken van de kwartetkaarten op een later 
moment in de klas
in de klas
in groepjes van 7/8 kinderen (afhankelijk van de grootte van de 
klas)
vier grote vellen wit papier + 16 stevige stukken karton A-3 
formaat + potloden / stiften
instructie geven en kinderen begeleiden tijdens het proces

A.

Verdeel de kinderen in ongeveer gelijke groepjes over de 4 seizoenen. Dit kan 
bijvoorbeeld door nummers te geven aan de leerlingen en deze te koppelen aan 
een seizoen: 1 = lente, 2 = zomer, 3 = herfst en 4 = winter. Het maakt niet uit wie 
waar staat, als elk seizoen maar ongeveer evenveel kinderen heeft.

B.

Geef elk seizoensgroepje een groot vel papier en potloden/stiften. De kinderen 
mogen bij hun seizoen op papier schrijven/tekenen wat hoort bij dat seizoen. 
Bijvoorbeeld bij winter: warme chocomel, kerst, schaatsen, handschoenen etc.

C.
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Vervolgens mogen de vier seizoenen hun papier aan elkaar presenteren en kiest 
de leerkracht met de hele klas samen bij elk seizoen de 4 meest uitspringende 
elementen. Deze elementen mogen apart van elkaar op één los stuk karton 
worden geschreven/getekend door de kinderen. Elk seizoen heeft nu 4 kartonnen 
kaarten = 1 kwartet. 

D.

De kaarten kunnen steeds mooier gemaakt worden, doordat kinderen ook 
plaatjes of natuurelementen kunnen toevoegen die ze buiten vinden of van thuis 
meenemen. 

Uiteindelijk kan er natuurlijk ook gespeeld worden met de zelfgemaakte 
kwartetkaarten. Schudden maar en zo snel mogelijk een seizoen bij elkaar 
compleet krijgen!

E.

2. Kringloop

Duur:
Locatie: 
Vorm:
Leerkracht: 

15 min
in de klas
bewegen in een kring
instructie en voordoen

Iedereen staat in de kring. De leerkracht geeft een klap door naar links. Het 
kind naast jou geeft deze weer door aan het kind naast hem/haar. De bedoeling 
is dat de klap zo snel mogelijk doorgegeven wordt, waardoor er een soort ‘wave’ 
ontstaat. Dit kun je een paar rondes herhalen. Het doel is: snel reageren en 
concentratie oefenen. Als leerkracht kun je begeleiden op de actie-reactie van de 
kinderen. Als het goed gaat kun je ook kinderen aanwijzen die de klap inzetten.

A.

Start een associatieronde en begin met het woord: ‘lente’. Het kind naast jou zegt 
een woord wat het eerste bij hem/haar opkomt en de leerling daarnaast associeert 
daar weer op door. Dit gaat de hele kring rond. 

B.

Suggestie: Schrijf het laatste woord naast het desbetreffende seizoen. 
Misschien sluit het woord goed aan bij het seizoen, misschien niet. 
Er kan een link gemaakt worden naar alle seizoenen die een jaar tijd 
vormen (de jaargetijden) en dat er in een jaar soms heel veel gebeurt 
en veranderd. Net als in de woordenkring. 
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Maak een beweging die past bij het desbetreffende seizoen. In het geval van de 
lente kan dit bijvoorbeeld een blije huppel of sprongetje zijn. Of het plukken 
van een bloemetje en hieraan ruiken. Het kind naast je vergoot deze beweging 
een beetje. Ook deze beweging gaat de hele kring rond en mag steeds groter en 
uitbundiger gemaakt worden. 

Leuk om aan het einde de laatste beweging te zien naast de eerste beweging. Wat 
een reis heeft deze beweging gemaakt door het seizoen heen!

C.

1. Nagesprek

Opdrachten na het 
voorstellingsbezoek

Duur:
Locatie: 
Vorm:
Materiaal:
Leerkracht: 

15 min + evt. tekenen 15 minuten
in de klas
klassikaal
potlood en papier
leidt het gesprek

Denk terug aan de voorstelling en kies een moment dat jou het meeste is 
bijgebleven. Deel deze met de klas. Laat de kinderen ook hun meest bijzondere 
moment uit de voorstelling vertellen en vraag of ze weten in welk seizoen dit 
moment zich afspeelde. Stel een verhelderende vraag indien nodig.

A.

Laat de kinderen beschrijven wat ze gezien hebben, letterlijk of in hun 
verbeelding:
“Wat zag je?”, “Wat dacht je?”, “Wat voelde je?”, “Wat zou het kunnen 
betekenen?”  Vervolgens kunnen ze gedachten benoemen. Breng een 
groepsgesprek op gang waaraan iedereen mee doet.

B.

In de voorstelling zelf wordt ook getekend door de dansers. Nu is jouw klas aan de 
beurt! Geef de kinderen de opdracht om een tekening te maken van het moment 
in de voorstelling dat ze het meest is bijgebleven: “Wat vond je bijzonder?”, “Wat 
viel je op?”, “Kun je dit kleuren en vormen geven?”

Terwijl de kinderen aan het tekenen zijn kun je rondlopen en benoemen wat 
je ziet en daar eventueel op doorvragen. Na afloop kunnen de kinderen hun 
tekening toelichten. 

C.

Suggestie: De opdrachten bij B en C kun je vervolgens ook voor de overige seizoenen herhalen. Dit hoeft 
natuurlijk niet allemaal achter elkaar. Je kunt er elke dag of elke week één doen.

Als leerkracht mag je in deze opdracht je eigen fantasie en ideeën gebruiken. Hoe meer eigen je de 
opdracht maakt, hoe beter en fijner het overkomt. Mocht je inspiratie ver te zoeken zijn kun je bij de 
opdracht ‘Trio in Vier’ wat suggesties vinden voor bewegingen per seizoen. 
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2. De seizoenen in beweging

Duur:
Locatie: 
Vorm:
Materiaal:

Leerkracht:
Muziek:

15 min
speel- of gymzaal
actieve danseducatie
iets om vier vlakken mee te maken, kunnen de lijnen op de 
grond van de gymzaal zijn of een paar bezemstelen/stokken/
gymbankjes
instructie en voordoen
Deze Spotifiy lijst

Maak vier vlakken in de speel- of gymzaal door een groot kruis te maken. Elk vlak 
staat voor een seizoen. Ga eerst met alle kinderen langs elk seizoen: Hoe beweeg 
je in de lente/zomer/herfst/winter? Geef de kinderen de ruimte om dit op hun 
eigen manier te interpreteren. Ze mogen uitbeelden/ bewegen hoe ze zich voelen 
in het desbetreffende seizoen of associëren met wat ze in de voorstelling gezien 
hebben. Dit op bijpassende muziek.

A.

Vervolgens kiezen de kinderen zelf in welk seizoen ze beginnen. Ze mogen 
zich van seizoen naar seizoen verplaatsen door over de streep heen te stappen. 
De opdracht is om de schakel zo duidelijk mogelijk te maken in je beweging. 
Wanneer je in ‘zomer’ aan het dansen/bewegen bent en je zet vervolgens een stap 
in de de winter: laat dan ook meteen het contrast in je beweging zien. Het doel is: 
snelle, duidelijke en strakke schakels leren maken. 

B.

Haal het kruis en daarmee de vlakken weg om weer één grote ruimte te creëren. 
Beweeg samen door alle seizoen; van lente naar zomer naar herfst naar winter. 
Nu mogen de overgangen juist soepel en doorstromend zijn. 

Eindig met een stilstaand beeld van de hele klas in het laatste seizoen. Je kan hier 
een (denkbeeldige) eindfoto van maken.

C.

Optioneel kun je per seizoen een fotobeeld maken met de hele klas. Je kunt zelf 
kiezen of je een echte foto of een denkbeeldige foto maakt.

D.

Muziektips:
Winter: Moving – eskimotion
Lente: Wes Anderson – Misc of Baixi  Baixi
Zomer: Soleils – Rene Aubry
Herfst: La Liorrona – Devotchka

Muziektip: 
Ibrik – Bonobo 
of Dockyard – Paul Kalkbrenner

Muziektip: 
A world Without – Phaeleh

https://open.spotify.com/playlist/1GdOYrtwIYF9EgTEYCUQHQ?si=071887f414c54f03
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3. Trio in Vier

Duur:
Locatie: 
Vorm:
Leerkracht:

30 – 45 min
klas/speelzaal
actieve danseducatie
instructie en voordoen

A. Maak 3-tallen in de klas. Mochten er 1 of 2 kinderen overblijven kun je ook 1 
of 2 viertallen maken. Elk trio kiest één seizoen uit. Alle kinderen in één groepje 
verzinnen een eigen beweging/handeling die bij dit seizoen hoort. Hieronder wat 
voorbeelden ter inspiratie, mochten de kinderen niets kunnen verzinnen. 

A.

Laat de kinderen een volgorde maken van deze bedachte bewegingen. Ze mogen 
de bedachte bewegingen achter elkaar plaatsen: Eerst doet kind 1 zijn/haar 
beweging, dan kind 2 en dan kind 3.

B.

Vervolgens leren de kinderen in het trio alle bewegingen aan elkaar aan en 
proberen ze de bewegingen tegelijkertijd uit te voeren. Zo ontstaat er een mini-
dans.

C.

Daag de leerlingen uit om de dans verder maken. Dit kan je als leerkracht 
voordoen door sommige bewegingen in slowmotion te dansen en andere heel 
snel. Vraag waar de leerlingen hun dans kunnen versnellen en waar ze deze 
kunnen vertragen. 

D.

Geef de leerlingen de opdracht om een helder begin en een duidelijk einde van de 
mini dans te maken. 

E.

Tot slot mogen de trio’’s hun minidans aan de klas presenteren. Je kunt als 
leerkracht kiezen voor verschillende vormen:
1. Elk trio laat klassikaal zijn minidans zien.
2. Je verzamelt de seizoenen bij elkaar. Dus alle zomertrio’s laten samen hun 

dansen zien, alle wintertrio’s etc.
3. Elk trio wordt aan 3 andere trio’s gekoppeld en er ontstaat dus een wat 

kleinere presentatie aan 3 andere groepjes i.p.v. de hele klas.

F.

Muziektip: 
Tijdens het maken van de dans kun je achtergrond muziek opzetten. Je kunt hier het spotify-lijstje VIER 
seizoenen voor gebruiken. Ook voor het presenteren kun je muziek op zetten om de bewegingen net wat 
meer sfeer mee te geven.

Herfst - je springt in een plas, je doet je capuchon op tegen de regen, je 
verzamelt kastanjes of herfstbladeren.  
Zomer - je veegt het zweet van je voorhoofd, je duikt in een zwembad en je likt 
aan een ijsje.  
Winter - je bibbert van de kou, je schaatst, je drinkt warme chocomel.  
Lente -  je huppelt over straat, je plant een zaadje in de grond, je plukt een bloem, 
je trekt je winterjas uit.

De kinderen mogen elkaar helpen natuurlijk. Ook kun je de bewegingen die Yoko 
voordoet in deze gifjes laten zien: Herfst, Zomer, Winter en Lente.

https://vimeo.com/665167118
https://vimeo.com/665167323
https://vimeo.com/665167258
https://vimeo.com/665167118
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