Beste leerkracht,
Binnenkort gaat u met uw klas naar de dansvoorstelling GIRLS van fABULEUS (Leuven).
Voor de meeste jongeren en misschien ook voor uzelf zal dit misschien de eerste hedendaagse dansvoorstelling zijn. Het is logisch dat u
minder aanknopingspunten zal vinden dan bijvoorbeeld in een film of een theaterproductie. De belangrijkste vuistregel voor het kijken naar een
dansvoorstelling is: probeer niet alles te begrijpen. Kijk met een open blik. Probeer te zien wat er te zien valt en ga na wat u erbij voelt. En als u
niks voelt, ga dan na waarom u niks voelt. Dat is een goed begin.
Het doel van een goede voorbespreking is de leerlingen nieuwsgierig en betrokken maken en ze met een bruikbaar referentiekader naar de
voorstelling laten kijken, zonder dat ze het stuk als leerstof ervaren. Als u de voorbereiding echt serieus wil aanpakken, zou u kunnen proberen
uzelf en de leerlingen in te werken in de wereld van de hedendaagse dans. Maar als u daar geen tijd voor heeft, kan u zich beperken tot de
ontstaansgeschiedenis van GIRLS. Het interview met makers Ugo Dehaes en Natascha Pire in deze bundel is daarvoor een uitstekende
inspiratiebron voor u. Op het internet vindt u ook een aantal filmpjes en interviews die dezelfde informatie in een andere (beknopte) vorm
geven.
Ook de nabespreking is van belang. Daarin verwoorden de leerlingen hun eigen kijkervaring en ontdekken ze de inzichten en meningen van
hun klasgenoten.
We vinden het leuk als u de leerlingen aanmoedigt om zelf op onderzoek te gaan en onze gebruiksvriendelijke website www.fabuleus.be uit te
pluizen. Daarop vinden alle achtergrondinformatie (waaronder deze lesmap), maar ook nieuws over andere producties en audities. Het is
bovendien mogelijk om te reageren op de voorstelling. Die feedback helpt ons om de vinger aan de pols te houden, zeker bij onze jonge
toeschouwers.
We wensen u een boeiende voorstelling. Tot binnenkort!

Hoe bereidt u zichzelf voor?

Vier GIRLS-waarheden

Misschien kan u beginnen met uzelf (en daarna de klas) een aantal
vragen te stellen.
• Hoe bereidt u zichzelf voor als u naar een voorstelling gaat?
• Wat weet u al van de voorstelling? Hebt u er al iets over
gehoord of gelezen?
• Waar bent u benieuwd naar?
• Gaat u vaak naar dans of theater?
• Heeft u iets met dans of vindt u het moeilijk om ernaar te kijken?
• Gaat u alleen naar een voorstelling of liever met vrienden?
• Gaat u af op een poster? Een titel?
• Hoe kijkt u naar theater, naar dans, naar beeldende kunst: wilt u
alles begrijpen of wordt u ongemakkelijk van teveel duiding?
• Duikt u gemakkelijk onder in een voorstelling of een verhaal? Of
bent u snel afgeleid?
• Kijkt u in een museum vooral naar de kunstwerken of eerder
naar de naamplaatjes?
• Hebt u een eigenzinnige smaak of volgt u vooral grote namen?
• Wordt u opgewonden van bovenmenselijke virtuositeit of heeft u
meer aan een klein verhaal?
• Hoe schools is een schoolvoorstelling?
• Welke houding van uw leerlingen vindt u aangenaam in het
theater? En hoe bereik ik dat?

Stel dat het brandalarm afgaat en u beseft dat u nog maar 1 minuut
de tijd heeft om een inleiding te geven op GIRLS dan mag u de
volgende 4 stellingen zeker meegeven:

Als sommige van deze vragen u op een of andere manier
aanspreken, kan u ze misschien ook eens aan uw leerlingen stellen.
De beste omkadering van een schoolvoorstelling komt meestal neer
op een eerlijke analyse van uw eigen ervaring, samen met uw
leerlingen.

•

•

•

•

GIRLS is een dansvoorstelling van Ugo Dehaes en fABULEUS.
Dans spreekt je gevoel aan, je intuïtie. Dans prikkelt je fantasie,
je associatievermogen. Je hoeft niet alles te begrijpen. Je moet
dansbewegingen niet lezen als gebarentaal.
De dansers zijn 8 meisjes tussen 10 en 14 jaar. GIRLS is een
remake van WOMEN, een voorstelling met 8 vrouwen tussen 30
en 56 jaar.
De meisjes dansen zonder muziek, zonder decor, zonder
lichteffecten. Het enige geluid is hun eigen ademhaling die ze
op alle mogelijke manieren laten horen: rustig, zenuwachtig,
ingehouden, zingend, hijgend, snikkend, niezend… Op die
manier brengen ze emoties over, zonder die emoties écht te
spelen.
Je moet niet zoeken naar een verhaal, maar je krijgt wel de
kans om 8 verhalen te maken: je leert doorheen de voorstelling
namelijk 8 heel verschillende meisjes kennen.

Hang een poster, een flyer (vaak te verkrijgen in het
cultuurcentrum), of de voorpagina van deze brochure op een
zichtbare plek in uw school, wijs uw leerlingen erop en zeg: “Daar
gaan wij binnenkort heen.” Zorg dat ze er minstens even mee bezig
zijn.
Bekijk samen met de leerlingen de flyertekst op pagina twee. Laat
de leerlingen de woorden die ze niet begrijpen aanduiden en
bespreek samen wat ze betekenen.

Wie zijn wij?
fABULEUS is een professioneel theater- en dansgezelschap. Het
werkt vanuit Leuven en speelt ieder seizoen bijna 200
voorstellingen in binnen- en buitenland. We zijn begonnen als een
gezelschap dat uitsluitend jongerenproducties maakten (met
jongeren op scène dus). Nu werken we niet meer alleen met
jongeren, maar ook met jonge professionele podiumkunstenaars.
We streven ernaar om inhoudelijk scherpe en vaak
adembenemende podiumproducties te maken en vooral een jong
publiek warm te maken voor theater en dans. Jaarlijks bereikt
fABULEUS meer dan 25.000 toeschouwers. fABULEUS won in
2003 de 1000Watt-Lichtpuntprijs, werd in 2005 en 2008
genomineerd voor de Vlaamse CultuurPrijzen in de categorie
Jeugdtheater. In 2010 werd fABULEUS Leuvens stadsgezelschap.
Ugo Dehaes (1977, Leuven), choreografie en concept, begon te
dansen toen hij 18 was. Eén jaar lang ging hij naar de balletschool
en volgde hij hedendaagse workshops en een theateropleiding aan
de Kleine Academie. Daarna begon hij bij P.A.R.T.S. aan een
voltijdse dansopleiding. In 2000 richt hij samen met Charlotte
Vanden Eynde de vzw kwaadbloed op. Dat jaar maken ze
samen lijfstof. Sindsdien maakt Ugo om de twee jaar een
avondvullende productie: ROEST (2002), over het verval van het
menselijk lichaam, Rozenblad (2004), een dansvoorstelling voor
kinderen over het groeien en bloeien van planten (ism
Laika), Couple-like (2006), een zeer fysiek duet rond een relatie
(ism Keren Levi), FORCES (2008), een visuele productie rond de
universele
krachten
die
onze
wereld
samenhouden,
en WOMEN (2011), een groepsvoorstelling voor 8 danseressen van
tussen de 30 en 60 jaar oud. Daarnaast was Ugo ook actief als
danser/acteur voor choreografen en regisseurs als Sachiyo
Takahashi, Emil Hrvatin, Arco Renz, Gisèle Vienne & Etienne
Bideau-Rey, Kataline Patkaï, Nada Gambier en Heine R. Avdal.

Natascha Pire (1968, Antwerpen), choreografie, startte haar
dansopleiding aan het Brookhaven College in Dallas Texas, USA.
Vaak werkt ze als choreografe met jongeren: BBB en
Wasverzachter (2002), Instant Karma (2004), Indian Curry (2006)
en Everland (2010) voor fABULEUS en mijn veld voor Villa Basta.
In 2008 creëerde en speelde ze samen met Randi De Vlieghe en
Steven Beersmans de succesvoorstelling Het verdragen van
Versailles (Kopergietery). Recent was ze in 2011 te zien in
o.a. Woudlingen (Randi De Vlieghe – Kopergietery/Staatstheater
Oldenburg) en in de voorloper van GIRLS: WOMEN (Ugo Dehaes).
In 2012 werkte ze als assistent-choreografe voor ZOO doen ze de
dingen (Randi De Vlieghe – fABULEUS / HETPALEIS) en danste ze
in de film Anna Karenina (Joe Wright) onder leiding van Sidi Larbi
Cherkaoui. Dit seizoen nog maakt ze samen met Joris Hessels,
Dominique Van Malder en Randi De Vlieghe Operatie Charlie voor
BRONKS. Natascha ontving in 2008 de Gouden Klaproos, een prijs
van SABAM, ter erkenning en aanmoediging van haar artistieke
traject binnen het Vlaamse danslandschap. Zij is artistiek leidster
van Impuls Company (Geel) en gastdocente en -choreografe op
Codarts Rotterdamse Dansacademie, Amsterdam Dance Centre,
Henny Jurriëns Foundation Amsterdam, Artesis Hoger Instituut voor
Dans en de! Kunsthumaniora in Wilrijk.

Interview
Op de volgende pagina’s staat een interview met de makers. Je
komt er alles in te weten over de bedoeling van de makers en het
repetitieproces. Het kan interessant zijn om het vooraf met de
leerlingen te lezen en om stil te staan bij fragmenten of woorden die
ze niet begrijpen. We geven daarna ook een aantal linken naar
videofragmenten waarin de makers live aan het woord zijn.

GIRLS, you’ll be women soon - interview
In de voorstelling WOMEN (2011, kwaadbloed in coproductie met
STUK en TAKT Dommelhof) portretteerde choreograaf Ugo Dehaes
acht danseressen die volgens het clichébeeld over dans net iets te
oud zijn. GIRLS (fABULEUS) is het vervolg van WOMEN of juister:
de prequel. Deze keer staan er geen ervaren vrouwen op scène,
maar acht meisjes die allemaal nog net iets te jong zijn. Ze
bewegen in een speelse choreografie, zonder decor, zonder
lichteffecten en met alleen hun eigen adem als soundtrack. Omdat
Ugo geen ervaring had met het werken met jongeren, betrok hij
Natascha Pire bij de creatie. Zij creëerde tal van succesvolle
jongerenproducties bij fABULEUS en danste bovendien zelf mee in
WOMEN. fABULEUS ging een maand voor de première in gesprek
met beide makers.
fABULEUS: Beschouw je GIRLS als een nieuwe creatie of als
een reconstructie?
Ugo: In de eerste plaats voelt het als een reconstructie, omdat we
uitgaan van bestaand materiaal. Voorlopig blijven we heel dicht bij
WOMEN. Maar tegelijk voelt het proces extreem anders. Op
artistiek vlak heb ik minder stress dan bij WOMEN. Ik moet niet
meer alles in vraag stellen. We kunnen meteen naar de essentie
gaan. Het is minder zoeken en meer weten.
fABULEUS: Is dat geen belemmering?
Ugo: Nee, het is juist een vrijheid. Je weet: dit hebben we al. Het is
een beetje zoals theater. We doen Shakespeare. De tekst is
geschreven, maar nu is de vraag: hoe ga je het uitvoeren?
Natascha: De voorstelling zit ook zo vol bewegingsmateriaal en
structuren. Als je dit van nul zou moeten uitvinden met de meisjes,
zou je een jaar extra repetitietijd nodig hebben.

fABULEUS: Wat had je voor ogen toen je ooit aan WOMEN en
later GIRLS begon?
Ugo: Mijn eerste idee voor WOMEN is ontstaan vanuit een soort
jaloersheid op muziek. Als ik naar muziek luister, krijg ik daar heel
snel een gevoel bij. Kippenvel. Dat heb ik bijna nooit met dans. Ik
ben daar over gaan nadenken en ik ben tot de vaststelling gekomen
dat voor mij de ademhaling heel belangrijk is om mee te voelen met
dans.
We hebben allemaal de neiging om de ademhaling van anderen
over te nemen. Een gejaagde ademhaling maakt ons zenuwachtig.
Een trage adem maakt ons rustig. Als een danser zijn adem
inhoudt, vergeet het publiek zelf ook te ademen. Ik wou dus een
voorstelling maken die speelt met de ademhaling en op die manier
met de emoties van het publiek.
Ik zag in die periode ook veel voorstellingen met hele jonge dansers
op scène: achttien- en negentienjarigen. Dat stoorde mij een beetje.
Als ik dan toch rond emoties zou werken, dan liever met mensen
die al veel meegemaakt hadden. Om het thema helder te houden,
besloot ik alleen met vrouwen van boven de dertig te werken. Ook
commercieel gezien was die keuze interessant. De titel WOMEN
wekt bepaalde verwachtingen en ik bereikte een publiek dat ik
anders misschien minder snel zou bereiken. Maar voor mij is de
voorstelling geen studie van de vrouw. Het stuk gaat over
gevoelens en over een groep.
fABULEUS: Het is wel frappant dat het je doel is om emoties op
te wekken, terwijl de choreografie heel strak, bijna
wetenschappelijk opgebouwd is.
Ugo: Ik geloof heel hard in die aanpak. In de eerste voorstelling van
Meg Stuart waar ik zelf in meedanste, zat een scène met een
koppel dat een duet deed, terwijl ik op mijn eentje die man
kopieerde. Dat was alles wat ik deed: kopiëren. Maar mensen uit
het publiek vertelden me nadien dat die scène iets eenzaams had.

Toen ik dat hoorde, ging ik ‘zielig’ spelen in die scène en toen was
het effect weg. Sindsdien heb ik me voorgenomen om dansers niet
teveel uit te leggen wat het effect is van bepaalde scènes.
Ik ben ook erg voorstander van de ‘tweede’ voorstelling na de
première. De dansers hebben dan minder energie, omdat ze de
avond ervoor gefeest hebben, maar het voordeel is dat ze er niks
extra bij spelen. De toneelschrijver Maeterlinck heeft ooit gezegd
dat het probleem in het theater de acteurs zijn. Als het kon zou die
met robotten gewerkt hebben. Alles zit in de tekst, vond hij. Daar
moet een acteur geen extra laag bij spelen.
fABULEUS: Natascha, heb jij zelf in WOMEN ervaren dat Ugo
liever met robotten had gewerkt? (Ugo maakt protesterende
geluiden)
Natascha: Ugo pakt alles inderdaad heel theoretisch aan. Voor
andere producties moet je soms een bepaalde emotie oproepen of
krijg je een heel duidelijke context, maar dat was bij Ugo helemaal
niet zo. Je hebt een beetje het gevoel dat je met een ingenieur aan
het werken bent.
Ugo: Juist door dat strak kader komen de persoonlijkheden er meer
uit. Als je een personage speelt, toon je misschien alleen maar het
cliché. Ik laat de dansers patronen uitvoeren, waarin ze heel
geconcentreerd moeten tellen, maar net daardoor zie je veel beter
hoe iedereen op een andere manier met het materiaal om gaat. Je
ziet de verschillen, de blikken, je ziet relaties ontstaan. Dat vind ik
heel schoon.
fABULEUS: Maar nu heb je nog niet verteld, waarom je aan
GIRLS begonnen bent.
Ugo: In eerste instantie zat er geen groots, artistiek idee achter. Ik
zat naar WOMEN te kijken en ik dacht: wat zou het tof, leuk,
schattig zijn als deze voorstelling gedanst zou worden door een
groep meisjes die daar eigenlijk nog te jong voor zijn.

Natascha: Bepaalde scènes uit WOMEN vertellen opeens iets
helemaal anders met die jonge meisjes. Dat is voor mij een
bevestiging van Ugo’s manier van werken. Doordat de voorstelling
zo sober is, komt er heel veel ruimte vrij voor de personen an sich.
Ugo: Ergens in het begin van de voorstelling moeten de meisjes 30
seconden lang stilstaan. De opdracht is: sta stil. Maar wat er
eigenlijk gebeurt, is dat er één een beetje zenuwachtig wordt, een
ander stokstijf stil staat en een derde begint rond te kijken. Dat vind
ik superinteressant. Die verschillende persoonlijkheden zag je ook
bij WOMEN. Wie volgt echt braaf op wat ik zeg? Wie heeft de
opdracht niet begrepen? En wie doet het expres anders? Zolang dat
binnen bepaalde grenzen blijft, is dat oké voor mij.
fABULEUS: Je krijgt soms het gevoel dat je naar een soort clan
of volksstam zit te kijken, waar je als publiek buiten staat.
Voelde jij je ook zo als maker tussen al die vrouwen en
meisjes?
Ugo: Ik was zeker een buitenstaander. Maar ik wou ook echt een
groep hebben op het podium. Ik wou niet zo’n voorstelling waarin
een groepsdans afgewisseld wordt met een solo en dan een duet
enzovoort. Misschien had ik wel schrik van persoonlijkheidsclashen.
Als je begint met solo’s, dan zit je meteen in een heel ander
verhaal. Het leek me ook een duidelijke keuze om alles in groep te
doen. In die zin is de voorstelling complex, maar ook eenvoudig.
Minder is voor mij altijd meer.
fABULEUS: Is het werken met jonge meisjes heel anders dan
met volwassen vrouwen?
Ugo: De meisjes zijn braver. Ik herinner mij dat ik op dag één
uitlegde dat ze heel expliciet moesten ademhalen en sindsdien
doen ze dat elke repetitie voluit. Bij WOMEN voelde ik meer verzet.
Ik moest elke repetitie opnieuw zeggen dat ik die ademhaling echt
heel belangrijk vond.

Natascha: De meisjes hebben wel een heel parcours afgelegd. Op
het eerste GIRLS-kamp (de eerste repetitieweek in TAKT
Dommelhof) werd er nog gegiecheld over die ademhaling. Ze
konden zich ook niets voorstellen bij een dansvoorstelling van een
uur. Maar nu vinden ze alles evident. Of je hen nu vraagt om iets
raars met hun stem te doen of een beweging die ze nog nooit
gezien hebben. Dan denk ik: “Jullie zijn zo abstract bezig. Dit is zo
niet wat jongeren verstaan onder dans.” En toch staan ze er
helemaal voor open.
fABULEUS: Natascha, jij hebt WOMEN nooit kunnen zien. Hoe
is het voor jou om GIRLS te zien?
Natascha: Heel tof. Ik heb zelfs het gevoel dat GIRLS beter zal zijn
dan WOMEN. Waarschijnlijk omdat ik zo gecharmeerd ben. Je ziet
die jeugd, die spontaniteit. Er is nog niets professioneels aan hen.
Alles is zo echt. Maar vooral: wat zij doen, is zo sterk. Tenminste:
als het lukt. Want dat is het spannende. Zullen die acht meisjes in
staat zijn om een voorstelling van een uur te dragen? Ik heb de
indruk van wel. Op een half jaar tijd zijn ze precies twee jaar ouder
geworden.
Ugo: Je ziet hen elke week verder openbloeien en zelfzekerder
worden.
Natascha: Ze worden hier heel erg op hun verantwoordelijkheid
aangesproken. In deze voorstelling hangt alles zo van hen af en ze
hangen zo van mekaar af. Ze hebben geen enkele andere houvast
dan elkaar. Dat is heel fascinerend.
fABULEUS: Op welke manier vullen jullie elkaar aan in deze
creatie?
Natascha: Ugo benadert de kinderen principieel als professionele
dansers. Hij wil niet betuttelen of sturen, maar bij de meisjes werkt
dat niet altijd. Daarom geef ik wat tegengewicht. Ik ben nu veel
meer politieagent dan ik ooit ben in mijn eigen lessen of repetities,

maar ik denk dat het goed is voor hen om die twee dynamieken te
voelen.
Ugo: We vullen elkaar op heel veel vlakken aan. Ik kijk bijvoorbeeld
naar heel andere dingen dan Natascha. Ik kijk een beetje wazig. Ik
ben bezig met de dynamiek van het geheel en wat dat doet met mij.
Natascha kijkt heel specifiek: “Zij staat op haar verkeerde voet.”
Natasch: Ik kan soms ook inside-informatie geven. Ugo gebruikt
nooit beeldspraak, maar ik kan de meisjes beelden meegeven die ik
zelf in WOMEN gebruikte om de juiste energie te vinden.
Ugo: Of ze leert bepaalde trucjes aan. Dan zeg ik: “Je moet
uitademen tot je niet meer kan.” En dan zegt Natascha: “Eigenlijk
ademden wij stiekem wel in, maar we deden het klinken alsof we
bijna geen adem meer hadden.” Zo’n dingen vinden ze natuurlijk
heel tof.
fABULEUS: Bij WOMEN had je soms het gevoel dat je naar een
groep meisjes zat te kijken. Krijg je bij GIRLS ook het gevoel
dat je naar vrouwen zit te kijken?
Natascha: De meisjes komen er echt als meisjes uit, maar ik ben
zeker dat je een bepaalde maturiteit in hen zal zien, die je normaal
niet zou geven aan meisjes van die leeftijd.
Ugo: Net als bij WOMEN halen we het cliché eraf – in dit geval het
cliché van de giechelende, meisjesachtige meisjes – en wat
overblijft, zijn geen volwassenen, geen vrouwen, gewoon mensen.
© Filip Bilsen – februari 2013

Videofragmenten
Deze reportage werd gefilmd voor Cobra.be (VRT) en uitgezonden
in het CANVAS-programma Hoera Cultuur! De beelden en
interviews werden gemaakt tijdens de herfstvakantie van 2012, vrij
vroeg in het repetitieproces dus (dat startte in augustus 2012. De
première was 15 februari 2013):
http://www.cobra.be/cm/cobra/podium/121114-sa-girls-ugodehaes

Mogelijke vragen voor vooraf
•

•

Onderstaand filmpje is eigenlijk een radiofragment. Journaliste
Katharina Smets maakte één week voor de première deze
reportage voor het programma Babel op Klara (VRT).
https://vimeo.com/59725305
Onderstaand filmpje is een inleiding die choreograaf Ugo Dehaes
zelf gaf in Leuven tijdens het premièreweekend. In het publiek zat
een groep studenten van het middelbaar en een aantal ouders en
kinderen. De beeldkwaliteit is slecht, maar het is wel interessant om
Ugo zo uitvoerig te horen vertellen over zijn voorstelling. Het filmpje
is beschermd met een wachtwoord: GIRLS
http://vimeo.com/59849715

•

•
•
•

•

Fragmenten over de voorloper van GIRLS: WOMEN
http://www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/podium/1.996293
http://www.youtube.com/watch?v=lKuepSJZQ-A
http://www.youtube.com/watch?v=pq1hNTtvC7w

•

Wie is er al ooit naar een dansvoorstelling geweest? (maak
het onderscheid tussen het optreden van een dansschool
met vele korte dansstukken na mekaar en een
avondvullende choreografie van een professioneel
gezelschap)
Welke soorten dans kan je noemen? Wat zijn de
verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? (denk aan ballet,
buikdans, stijldansen, klassiek ballet, hip hop, break dance,
moderne dans, hofdans, jazzdans, Afrikaanse dans,
Indische dans ...). GIRLS is een hedendaagse
dansvoorstelling: de choreograaf vertrekt niet vanuit een
bestaande bewegingstaal, maar creëert nieuwe bewegingen
vanuit zijn eigen lichaam of dat van zijn/haar dansers.
Is alle beweging dans? Wanneer vind je een dansbeweging
mooi of interessant? Als ze gecontroleerd is? Als ze er
moeilijk of acrobatisch uitziet? Als ze met een bepaald
gevoel wordt uitgevoerd?
Hoe kijk je naar dans? Welke instelling/houding geeft het
meeste voldoening?
Wie danst er zelf wel eens? Wat voel je als je danst?
Wat vind je de leukste muziek om op te dansen? Kan je ook
dansen zonder muziek? Hoe zou dat voelen? Op welk ritme
beweeg je dan?
In GIRLS bewegen de meisjes op het geluid van hun eigen
ademhaling. Er is het opgelucht uitademen, het hijgen, het
zuchten, het schrikken, er is het strijdlustige snuiven. Er zijn
tientallen manieren om adem te halen, om iets te zeggen
met enkel maar lucht. Kan je zelf verschillende manieren
van ademen bedenken/voordoen?
Heb je zelf ook al ervaren dat elke soort ademhaling emotie
opwekt en aanstekelijk is?

Dansen dansen
Het is de moeite waard om de voorstelling GIRLS aan te grijpen
om samen met de leerlingen onder te duiken in de wereld van
de hedendaagse dans.
De films “Rythm is it!” (Thomas Grube) en “Dancing dreams”
(Rainer Hoffmann) zijn daarvoor een absolute aanrader. U vindt
ze zeker in de bibliotheek. Beide films zijn een prachtige
registratie van een creatieproces met jongeren die voor het
eerst meedoen in een dansvoorstelling. Zo ontdekt u door de
ogen van onbevangen jongeren de wereld van de hedendaagse
dans. Hun ongemak, hun vragen, hun verwondering en hun
plezier. Het is het ideale aanknopingspunt om een gesprek over
hedendaagse dans te voeren in de klas en het wekt zeker ook
respect voor de jongeren die meewerken aan zulke
danscreaties.
Het is onmogelijk om hedendaagse dans in een heldere, alles
omvattende definitie te gieten. De westerse podiumdans heeft
oude wortels in het klassieke ballet, maar in veel hedendaagse
dansvoorstellingen zal u daar niks of weinig van herkennen.
Doorheen de twintigste eeuw heeft de danswereld regelmatig
gebroken met het verleden en zichzelf talloze keren opnieuw
uitgevonden. Zo is de ‘moderne’ dans uit de jaren 1950 intussen
een klassieke dansvorm geworden. Ruwweg kan je stellen dat
choreografen zich doorheen de voorbije eeuw almaar meer
bevrijd hebben van opgelegde vormen en ideeën. Weg van
geïdealiseerde lichamen en dwingende tradities.
Een hedendaagse choreograaf vertrekt eerder vanuit zijn eigen
lichaam/wereld/ideeën en creëert van daaruit zijn eigen
bewegingstaal in plaats van zich aan te sluiten bij een
bestaande dansstijl of traditie. Daarom is de variatie in
hedendaagse dansvormen ook praktisch oneindig: van de

meest banale bewegingen tot bovenmenselijke virtuositeit, met
dansers in tutu, driedelig pak of zelfs naakt, met meestal jonge
atletische dansers op scène, maar evengoed kinderen of
bejaarde dansers, van bloedserieus tot hilarisch, van gracieus
tot brutaal, op een uitgestrekt podium of op één stoeptegel op
straat, …
Sinds kort bestaat er een website die docenten wil helpen om
door de bomen het bos te zien. Of die op zijn minst zoveel
achtergrondinformatie en dansopdrachten wil bundelen. De site
heet Dansen dansen en werd gecreëerd door onderzoekster en
danseres Dafne Maes. In de komende jaren zal de site verder
aangevuld en geüpdate worden. Dit is het adres:
www.dansendansen.be
De site vertrekt vanuit de basiselementen van dans - lichaam,
kracht, tijd en ruimte - en van daaruit worden verdere
subthema’s uitgewerkt. Het is een haast onuitputtelijk bron van
vragen, teksten, filmpjes en actieve dansopdrachten. Het zeker
de moeite waard om eerst eens zelf en daarna samen met de
leerlingen op ontdekkingstocht te gaan met deze site.

Mogelijke vragen voor nadien
Een klasgesprek over de voorstelling hoeft niet per se te beginnen
met de vraag “wie vond het leuk”? Het nadeel van zo’n
openingsvraag is dat de jongeren meteen gedwongen worden om
een stelling in te nemen. Soms bepalen de gangmakers van de klas
dan onmiddellijk de opinie van de rest van de leerlingen. Het is
efficiënter om eerst beschrijvend te werk te gaan, zodat de jongeren
vooral bezig zijn met zich voor de geest te halen wat ze precies
gezien hebben. Daardoor krijgen ze vanzelf een genuanceerder
oordeel. Doorheen het gesprek zullen ze vanzelf wel aangeven wat
ze wel of niet boeiend vonden, wat ze al dan niet begrepen, …
•
•

•
•

•

Welke beelden/ scènes kan je je nog herinneren?
Hoeveel dansers waren er? Zou je alle meisjes nog voor de
geest kunnen halen? Probeer een zo precies mogelijk
beschrijving te geven van elk van hen:
o Wat hadden ze aan?
o Hoe zagen ze eruit?
o Hoe bewogen ze?
o Heb je bedacht wat voor meisje elk van hen was?
o Wat zou hun positie/rol zijn binnen de groep?
o Met welk meisje maakte je het meest connectie?
Naar wie bleef je kijken? Waarom?
Wat herinner je van het scènebeeld? Waar hing het licht?
Wat vond je ervan dat er geen decor was en dat het licht
altijd hetzelfde bleef? Raakte je daardoor snel verveeld of
ging je je op andere dingen concentreren? Waarop dan?
Hoe heb je de voorstelling beleefd?
o Was je heel de voorstelling lang in dezelfde
stemming of veranderde dat?
o Raakte je soms geëmotioneerd?

•

•

•

•

•
•
•

o Waren er momenten waarop je op het puntje van je
stoel zat? Of momenten die heel veel weerstand
opriepen?
Hoe vond je het om een voorstelling zonder muziek te zien?
Vond je dat moeilijk? Werd het gemakkelijker na een tijdje of
moeilijker?
Hoe denk je dat het voor de dansers is om zonder muziek te
bewegen? Hoe denk je dat ze toch samen kunnen bewegen
zonder ritme van buitenaf?
Hoe reageerden de dansers op het publiek. Waren ze erg
met het publiek bezig of juist niet? Keken ze je aan of niet?
Wat deed dat met je?
Hoe vond je het om naar dans te kijken? Was je helemaal
mee? Of vond je het moeilijk om je te concentreren? Kon je
ontspannen kijken of wilde je heel de tijd alles begrijpen?
Kon je alles begrijpen? Had je een bepaald verhaal in je
hoofd of kon je kijken zonder een verhaal te zien?
Had je soms zin om zelf mee te dansen? Op welk moment?
Zijn er bepaalde bewegingen die je onthouden hebt en die je
heel mooi vond? Kan je die nog voordoen?

Mocht de klas of u nadien nog met vragen zitten nadien, dan kan u
die altijd stellen op het reactieforum op onze site. Dan antwoorden
we via de site. U mag natuurlijk ook altijd mailen naar
info@fabuleus.be.

Veel plezier en succes!
fABULEUS

februari 2013

