


PROGRAMMA
• Cast & Crew
• Dansconcert beleven
• Thema 
• Theaterafspraken 
• Teaser kijken
• Make it Shake – opdrachten 

I. Beeldverhaal 
II. Je eigen nummer
III. Dansreflectie  



Cast & Crew
•



Cast & Crew
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Foto: Jean Philipse

Wat zie je?

o Beschrijf de 
dansers

o Wat is hun relatie?
o Wat gebeurt er?
o Wat gebeurt er 

hierna?
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Welke woorden 
herken je in de 
foto?

• Vrijheid
• Hoop
• Vallen
• Tegen
• Vliegen
• Verdriet
• Angst
• Vreugde

Foto: Bart Grietens



Luisteren naar muziek 
• Wat hoor je?

• Welke instrumenten?
• Wat voor soort muziek?
• Wat zingen ze, welke tekst?
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DANSENDE MUZIKANTEN
&

MUSICERENDE DANSERS



Hoe zou jij jezelf graag 
zien of hoe zou je willen 

dat anderen jou zien? 



Wie beïnvloed jouw ideaal?

Bigger, better, faster, stronger

Hold on just a little longer

Higher, wider, tighter, louder

Make your parents even prouder

That’s not good enough

You gotta do better

o Mediao Ouderso Schoolo Cultuuro Vrienden



Shake Shake Shake is een opzwepend concert dat 
langzaam ontspoort in een dansvoorstelling. Een live 
band van dansers en muzikanten zingt over vastzitten 

en losschudden, de top najagen en de bodem raken. De 
één vliegt over de ander zijn instrumenten en even later 
zijn ze samen verwikkeld in een poëtisch dansduet. Een 
rock en roll ritueel, met muziek als motor en bezieling 

als brandstof. 

Shake Shake Shake gaat over voelen dat je leeft, in een wereld 
waar je nauwelijks meer zelf in de hand hebt waar je aandacht 

naartoe gaat. Het gaat over muziek, als een aanstekelijke 
uitnodiging om te bewegen en alle ellende van je af te 

schudden. Maar bovenal gaat Shake Shake Shake over samen 
een eigen, alternatieve richting vinden.







Make it Shake I
• Kies 1 woordcombinatie:

a. Elkaar steunen en op elkaar kunnen leunen
b. Opklimmen en neerstorten
c. Zo vrij als een vogel 
d. De mond snoeren
e. Met alle winden meewaaien

• Wat betekent het?
• Maak er 3 standbeelden/freezes/tableau vivants bij
• Herken je de woorden bij elkaars standbeelden?
• Je kunt de standbeelden fotograferen en er een 

beeldverhaal van maken. 



Make it Shake II
• Kies een songtekst uit de bijlage van de lesbrief
• Jullie gaan hier je eigen nummer van maken
• Bepaal ritme en melodie
• Welke instrumenten kun je hierbij gebruiken?
• Zing de songtekst en maak jullie eigen nummer. 
• Misschien kun je het opnemen en delen met De Dansers?!



Make it Shake III

• Na afloop van het bezoek aan Shake Shake Shake ga jij je eigen recensie 
maken. Dat mag geschreven, getekend, gedanst, gesproken, gezongen…

àWat is je het meest bij gebleven?
àWat vond jij bijzonder, mooi, knap, spannend, gek of verrassend?


