


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…

https://www.youtube.com/watch?v=-wd3xN57O5w


https://vimeo.com/manage/videos/664720674
https://vimeo.com/manage/videos/664720261
https://vimeo.com/manage/videos/664720011
https://vimeo.com/manage/videos/664720416
https://vimeo.com/manage/videos/664720674
https://vimeo.com/manage/videos/664720261
https://vimeo.com/manage/videos/664720416
https://vimeo.com/manage/videos/664720011


Elke hoek van de klas staat voor één seizoen.
Verplaats je van seizoen naar seizoen door 

antwoord te geven op de vragen.



https://vimeo.com/manage/videos/786001410
https://vimeo.com/manage/videos/786001365
https://vimeo.com/manage/videos/786001303
https://vimeo.com/manage/videos/786001436
https://vimeo.com/manage/videos/786001436
https://vimeo.com/manage/videos/786001303
https://vimeo.com/manage/videos/786001365
https://vimeo.com/manage/videos/786001410
https://on.soundcloud.com/mMjT8


Komen we op tijd Zetten we onze 
telefoon uit

Gaan we voor 
de voorstelling 

naar de wc

Maken wij geen
filmpjes of foto’s



Wat zag je?

Wat voelde je?

Wat dacht je?

Wat betekent
het voor jou?



Teken het moment dat je 
het meest is bijgebleven.



Beste leerkracht,

Binnenkort ga je samen met je klas kijken naar de 
voorstelling VIER van De Dansers. Wij kijken er naar 
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. Dit online lesmateriaal biedt een goede basis 
om meer uit het voorstellingsbezoek te halen. Je vindt 
er diverse opdrachten, video’s en bijbehorende 
instructies via de ‘voor de docent’ knop.

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

We hebben een speciaal aanbod voor jou en je klas: in 
de voorstelling wordt een katoenen doek (2,5m x 3,5m) 

gebruikt. Na de voorstelling hebben jullie de 
mogelijkheid om dit doek mee naar school te nemen! 

Het is dan jullie doek, dus jullie mogen er mee doen wat 
jullie willen: verven, knippen, plakken, ophangen, enz. 

Jullie kunnen hem ook gebruiken voor de tekenopdracht 
of het nagesprek.

Interesse? Stuur een mail naar danae@dedansers.com
Let op: er is maar één doek per voorstelling beschikbaar, 

dus wie het eerst mailt wie het eerst maalt!

mailto:danae%40dedansers.com?subject=Interesse%20in%20katoenen%20doek%20VIER


Het helpt als de verwachtingen vooraf duidelijk zijn voor iedereen. Als kinderen 
weten hoe ze kunnen kijken en dat het er niet omgaat dat je moet snappen waar 
het over gaat, geeft dat rust en helderheid. Daarom vragen we het onderstaande te 
bespreken met je klas:

In deze voorstelling wordt gedanst en geacteerd zonder woorden te gebruiken. 
Het verhaal en de thema’s kunnen voor iedereen een beetje anders zijn, omdat je 
de voorstelling op je eigen manier, met je eigen verbeelding en je eigen 
associaties mag beleven. Dans is de taal van het lichaam, je praat als het ware 
zonder woorden. Dat betekent dat je het niet goed of fout kunt begrijpen, het is 
juist de bedoeling dat iedereen het op zijn/haar/hun eigen manier beleeft, dus laat je 
fantasie de vrije loop!



Deze opdracht dient als introductie om de eigen belevingswereld 
van de leerlingen te prikkelen. Hieronder suggesties voor vragen, 
maar je kan natuurlijk ook zelf vragen verzinnen:

GROEPGROEP  1/21/2
     In welk seizoen heb je een muts op?
     In welk seizoen eet je de meeste ijsjes?
     In welk seizoen is het lang vakantie?
     In welk seizoen zie je de meeste bloemen?
     In welk seizoen vallen de meeste blaadjes uit de bomen?
     Welk seizoen vind je het mooist?
     In welk seizoen speel je het liefst buiten?

GROEPGROEP  3/4/53/4/5
     In welk seizoen ben je jarig?
     Welk seizoen duurt voor jouw gevoel het langst?
     Welk seizoen gaat elk jaar juist het snelst voorbij?
     In welk seizoen gebeurt het meeste?
     Wat is je lievelingsseizoen?
     In welk seizoen speel je het liefst buiten?
     In welk seizoen vind je de natuur het mooist?

Kom met je leerlingen in een kring staan. Om de beurt 
maakt iemand een beweging die past bij het 

desbetreffende seizoen. De rest herhaalt de beweging 
van de ander.

Hebben de leerlingen inspiratie nodig?  Yoko helpt graag 
mee! Klik op het GIFje in het desbetreffende seizoen.
Benadruk dat er geen goede of foute, lelijke of mooie 

bewegingen zijn.  Alle associaties zijn goed!

Aan het eind herhaal je alle bewegingen achter elkaar 
en hebben jullie een seizoensdans! Dans samen op de 

muziek van de voorstelling.



Een voorstelling ontstaat iedere keer opnieuw op het moment dat er publiek is, in de 
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. 
Vragen die je de kinderen kun stellen zijn:

     Wie is er weleens naar een theatervoorstelling geweest? 
          Wat gebeurt er dan?
          Hoe ziet dat eruit?
     Wat is belangrijk als je publiek bent?
     Wat is het verschil tussen kijken naar een scherm en naar theater?

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.



Dit is een opdracht ter voorbereiding van de tekenopdracht. 
Voer na de voorstelling met de leerlingen een gesprek over 
wat ze hebben ervaren. Hieronder suggesties voor vragen, 
maar je kan natuurlijk ook zelf vragen verzinnen:

     Welk moment vond je het grappigst?
           Hoe zag dat moment eruit?
           Wat gebeurde er?
     Welk moment vond je het spannendst?
           Hoe zag dat moment eruit?
           Wat gebeurde er?
     Welk moment uit de voorstelling kan je je het beste herinneren?
           Hoe zag dat moment eruit?
           Hoe voelde je je op dat moment?
           Wat zou dat kunnen betekenen?

Hier zijn wat scenefoto’s 
om het geheugen op te frissen.

’





Laat de leerlingen het moment in de voorstelling tekenen dat ze het meest is 
bijgebleven. Help ze op weg door de volgende vragen te stellen:

     Wat vond je bijzonder?
     Wat viel je op?
     Kun je dit kleuren en vormen geven?

De leerlingen kunnen dit ieder op een vel papier of samen op het grote 
doek tekenen, als jullie het doek van de voorstelling hebben meegenomen.



Met onze kunsteducatie stimuleren we het creatief vermogen van kinderen en 
leerkrachten. Met activiteiten rond onze voorstellingen, dagen we kinderen uit tot het 
stellen van vragen en om een open houding aan te nemen. We spreken ze aan op hun 
creatief vermogen, voorbij een horizon die ze van zichzelf al kenden.

Wij hopen dat jullie veel plezier hebben beleefd aan de voorstelling en dit lesmateriaal. 
We zijn nieuwsgierig naar jullie reacties en foto’s van het eindresultaat van de 
tekenopdracht. Deze kun je versturen naar info@dedansers.com

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden van onze voorstellingen, educatie 
projecten en andere activiteiten? Geef je dan via www.dedansers.com op voor de 
nieuwsbrief.

De Dansers
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