Inhoudelijk Verslag ‘Dans met me!’
Onderdeel van ‘Dans mee!’ van Danstheater VOS

Over Danstheater VOS

Moderne theaterdans voor jong èn oud.
VOS maakt danstheatervoorstellingen voor en met specifieke doelgroepen.
Danstheater VOS wil moderne dans toegankelijk maken voor alle leeftijden en specifieke
doelgroepen. Daartoe gebruikt zij dans, spel, multimedia en muziek en wil zij thema's aansnijden die
te maken hebben met de wereld om u en ons heen. VOS komt het liefst naar u toe en hoort graag
wat u ziet in de voorstelling, want dat is voor iedereen anders.
Verschillen.Ogen.Simpel
VOS is acht jaar geleden opgericht en heeft nu vier succesvolle producties gemaakt, speciaal voor
senioren in woonzorgcentra, verpleeghuizen, buurt- en wijkcentra. Vanaf 2015 kwamen daar twee
nieuwe projecten bij: ‘Dans met me!’ en ‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’ die zich richten op een nieuwe
doelgroep: kinderen en ouderen samen.
‘Dans met me!’ is een nieuw en uniek dansproject waarbij jonge kinderen (2-12 jaar) en ouderen in
een woonzorgcentrum of verpleeghuis elkaar ontmoeten en simultaan werken met moderne dans
onder begeleiding van Danstheater VOS. Het project eindigt met een presentatie van de senioren en
kinderen samen en een (moderne) dansvoorstelling door Danstheater VOS.

Het plan en de conclusies

In het projectplan schreven we: Met ‘Dans met me!’ willen we jonge kinderen (2-12 jaar) en senioren
elkaar laten ontmoeten en simultaan laten werken met moderne dans en/of film onder begeleiding
van Danstheater VOS. Er wordt gewerkt met universele thema’s als ontmoetingen, eenzaamheid of
vriendschap, maar ook met leeftijdsgerichte onderwerpen als kinderspelletjes en -liedjes enerzijds en
de (on)gemakken van het oud zijn of het ophalen van herinneringen anderzijds.
Met dit project wilde VOS het contact en begrip tussen ouderen en kinderen bevorderen. Uit
onderzoek is dit effectief en positief gebleken: kinderen leren van ouderen en ouderen bloeien op
van kinderen. De hersenen van ouderen worden gestimuleerd door beweging en coördinatie en de
directe interactie met jong en actief.
De conclusie is positief. Ontmoeten is de ultieme uitkomst van dit project. Een ontmoeting met een
andere generatie waarvan geleerd wordt en een ontmoeting met moderne dans, improvisatie en
danstheater waar men ook van leert.
De universele thema’s werken verbindend en brengen gelijkheid in het grote leeftijdsverschil. Net als
actief samen dansen de grenzen tussen jong en oud laat vervagen. Dan geldt alleen nog het plezier!
Omdat die ontmoeting zo succesvol is gebleken, willen we die in het vervolg uitbouwen. Dus geen
twee, maar drie gezamenlijke bijeenkomsten. En als de workshops op een gezamenlijke dag en
locatie, na elkaar, zouden kunnen plaatsvinden is dat perfect. Want dan ontmoeten de generaties
elkaar vijf keer!
De presentatie aan het einde kan korter en compacter, liever kort en krachtig en wat meer, maar
korte uitleg aan het publiek over het proces en het doel van wat we laten zien.
Toen wij een plan opzetten over dit project wilden wij graag samen werken met filmdocenten of een
professioneel filmbedrijf. Door de gedwongen aangepaste begroting hebben we dit los moeten laten.
Maar we hebben wel beginnende filmmakers betrokken bij de registratie van deze 8 trajecten.
Er zijn prachtige Herinneringsfilms gemaakt van deze trajecten, speciale films voor de deelnemers en
trailers ervan, te zien op vimeo.com

De gerealiseerde activiteiten

In het eerste plan hoopten wij 10 trajecten te doen. Na de bijgestelde begroting verwachtten wij er 8
te kunnen doen. Dat is gelukt. Wij hebben 8 ‘Dans met me!’ trajecten gedaan met kinderen van
kinderopvang en basisscholen en ouderen van woonzorgcentra of verpleeghuizen. De projecten en
thema’s draaiden vier keer om ‘Feest der Herinneringen’, drie keer om ‘Ontmoetingen’ en één keer
om ‘Kinderspel’. In die afzonderlijke trajecten hadden we drie keer afzonderlijk dansles met de
ouderen en kinderen en twee gezamenlijke bijeenkomsten met de kinderen en senioren. Eén van die

twee was de laatste, waarbij de kinderen en senioren samen een presentatie hadden en Danstheater
VOS naar aanleiding van het gekozen thema een voorstelling danste.
Toevoeging en uitleg over het traject bij Cordaan te Amsterdam, uitgevoerd voor de startmanifestatie
‘Zorg voor elkaar’. VOS heeft twee voorstellingen van ‘Feest der Herinneringen’ verzorgd op 18 en 19
juni. Voorafgaande aan de voorstelling op 18 juni hebben 15 cliënten van de Dagopvang van
Osdorperhof drie weken workshops gehad van Daniëlle Noordermeer. Tijdens de voorstelling op 18
juni hebben de deelnemers ook meegedanst op het podium. Er zou ook een klas van een nabijgelegen
basisschool meedoen aan deze workshops en de voorstelling, maar helaas kon dit op het laatste
moment toch niet doorgaan. Om de cliënten van de Dagopvang Osdorperhof niet te teleur te stellen
hebben we besloten de workshops en de voorstelling toch door te laten gaan. Bovendien zijn deze
voorstellingen en workshops verkocht tegen kostprijs, wat mogelijk was vanwege ter beschikking
stelling van extra gelden vanuit de Vrienden stichting van Cordaan. Daardoor hebben deze
activiteiten meer inkomsten voor VOS gegenereerd, wat erg prettig was om de gaten in het
dekkingsplan wat meer te kunnen vullen.
De workshops waren een groot succes en de cliënten van Osdorperhof hebben genoten van hun
deelname, ook tijdens de voorstelling. Op 19 juni is er voor alle bezoekers van de startmanifestatie de
mogelijkheid gegeven mee te doen aan een workshop gegeven door Sanne Fokkens. Negen mensen
hebben aan deze workshop deelgenomen en hebben tijdens de voorstelling ook meegedaan op het
podium. Totaal hebben ongeveer 500 mensen de voorstelling gezien. Dit traject is natuurlijk niet
helemaal verlopen zoals de andere trajecten en beschreven in het projectplan van ‘Dans met me!’,
omdat we de generaties van jong en oud door omstandigheden, helaas niet hebben kunnen
samenbrengen, maar we hebben wel twee voorstellingen uitgevoerd in plaats van één. Ook hebben
we een groter publiek bereikt tijdens de startmanifestatie omdat de voorstelling plaats vond op een
open plek op het Marine terrein welke voor iedere bezoeker van de startmanifestatie toegankelijk
was.

De resultaten

De concrete resultaten zijn divers. VOS heeft in totaal 153 ouderen en 148 kinderen blij gemaakt met
dans. Dat is gemiddeld 19 ouderen en 18 kinderen per traject. Wij hadden op 15 gerekend, dus dit is
meer dan verwacht. Bij elk traject hebben de gezamenlijke lessen (ontmoetingen tussen de
seniorenen de kinderen) plaatsgevonden in het deelnemende woonzorgcentrum of verpleeghuis.
Hierdoor kwamen de kinderen in ieder geval twee keer in het woonzorgcentrum of verpleeghuis en
ontmoetten daar naast de deelnemende senioren ook andere bewoners. We hebben er steeds voor
gekozen om de afsluitende workshop en presentatie in het woonzorgcentrum of verpleeghuis te doen
zodat zoveel mogelijk ouderen bij de voorstellingen aanwezig konden zijn. Het publiek kwam dan ook
in grote getalen. Wij verwachtten er 75 per presentatie en voorstelling, maar gemiddeld was dat 125
man publiek per project! In het publiek zaten dus tevens veel bewoners uit het woonzorgcentrum of
verpleeghuis waar we op dat moment waren. Ook zijn bij deelnemende BSO’s de kinderen en
begeleiders, die niet deelnamen aan het project wel komen kijken bij de voorstelling. Vaak waren
ouders, familie, vrienden, klasgenoten of docenten van de deelnemende kinderen, ook in grote getale
aanwezig tijdens de afsluitend presentatie en voorstelling.
Met ‘Dans met me!’ waren we aanwezig in vier provincies: Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en
Noord-Brabant. In Noord-Holland deden we drie trajecten, In Utrecht twee, In Zuid-Holland ook twee
trajecten en in Noord-Brabant één traject.
Bij de deelnemers zijn ook concrete resultaten behaald. Een veelgehoorde reactie van de verzorgers
en vrijwilligers in de huizen is dat ze de ouderen (bewoners) zien opleven. Iets dat ze lang niet meer
zagen. Mensen gaan lachen en stralen tijdens de danslessen en doen ook fysiek dingen die men niet
meer voor mogelijk had gehouden! Ook de kinderen veranderen: zij kijken uit naar de ouderen,

vragen naar hen, praten over hen en krijgen inzicht in hoe het is om zó oud te zijn. En net als de
ouderen leren de kinderen om thema’s om te zetten in dans, hun eigen creativiteit hiervoor te
gebruiken en samen te werken door middel van dans: met een leeftijdgenoot en tijdens de
gezamenlijke lessen met die andere generatie!
Beide generaties nemen mooie herinneringen mee. Hun eigenwaarde en trots wordt versterkt
doordat ze dingen doen die ze daarvoor niet zouden doen: op een stoel dansen bijvoorbeeld (als
oudere) en met een demente bejaarde in een rolstoel dansen (als kind). En beiden laten iets zien aan
publiek, ook dat versterkt de eigenwaarde. Bij ouderen ontstaat er een herleving van het kind zijn en
een ultieme blijdschap bij het zien van de kinderen! Beide generaties leren over moderne dans en
wat danstheater kan zijn. Hoe beweging een verhaal kan vertellen, bijvoorbeeld. We kregen zelfs
terug dat kinderen weer (meer) contact opnamen met hun eigen opa of oma of een oudere buurman
en zelfs met hen zijn gaan dansen! Tevens hebben de ouderen en kinderen geleerd om interactief
naar een voorstelling te kijken. Door in de workshops ervoor fysiek aan de slag te gaan met materiaal
uit de voorstelling, hadden ze nu een andere beleving van de voorstelling en werd die ervaring
verdiept. Zo zijn de kinderen, als ze het dansmateriaal herkenden, opgestaan en tussen de dansers
tijdens de voorstelling gaan staan om mee te dansen met de dansfrase. Zo werd de voorstelling
helemaal interactief en gaf dit een extra dimensie aan de voorstelling voor de senioren om naar te
kijken.

Belemmeringen en hoe daarmee is omgegaan

Voor kinderen was het veelal een naschools project en voor demente ouderen kan het vanaf
15.30/16 uur onrustig worden in het hoofd. Er moest dus goed gekeken worden naar een gunstig
tijdstip voor beide generaties. Als er een groep kinderen en een groep senioren gevonden was moest
er een geschikte dag en tijd(-en) gevonden worden en hierbij zaten wij met de beschikbaarheid van
onze docenten. Om al die partijen bij elkaar te krijgen, was soms lastig en tijdrovend. Maar is altijd
gelukt. Ook al moesten we dus regelmatig twee docenten op één traject zetten. Dat de voorstelling
gelijk na de presentatie met de kinderen en ouderen was, bracht met zich mee dat de drie dansers
zich moesten omkleden en rekwisieten klaar zetten. In dat geval had het de voorkeur dat er een
vierde docent bij was, die dat laatste kon doen en de tijd opvullen tot de voorstelling. Soms konden
de kinderen en senioren niet allebei op dezelfde dag voor de eerste keer samenkomen. Toen hebben
we er voor gekozen om de tweede bijeenkomst samen te komen. Dat had als voordeel dat de
volgende bijeenkomst met elkaar (de laatste = vijfde) niet zo ver weg meer was en de deelnemers al
wat meer bekend waren met het dansmateriaal.

De uitkomsten, voor de toekomst

Zoals altijd evalueren wij onze projecten. Hiervan leren wij. De uitkomsten hiervan verwerken wij en
worden dus meegenomen voor toekomstige projecten. Wij zien hierin alleen maar mogelijkheden.
Het is een heel succesvol project gebleken, voor scholen, kinderopvang, woonzorgcentra en
verpleeghuizen, maar vooral voor de kinderen en de ouderen! Om praktische redenen zou het de
voorkeur hebben om één voorstelling met de daarbij behorende thema’s te kiezen, omdat je dan niet
drie voorstellingen moet blijven repeteren. De drie voorstellingen waren gekozen om zo de
verschillende leeftijdsgroepen bij kinderen te kunnen bedienen. De deelnemende organisaties
hebben steeds gekozen voor een voorstelling onafhankelijk van de leeftijd maar meer op de
gekoppelde thema’s. Dit zou in de toekomst , mochten we wel besluiten drie voorstellingen aan te
blijven bieden, wat meer gestuurd kunnen worden. Verder zou je ervoor kunnen kiezen, afhankelijk
van de vraag –en die kwam al!-, om dit project uit te bouwen. Door bijvoorbeeld, meer
bijeenkomsten aan te bieden (op school), danstheorie erin te betrekken (afhankelijk van de leeftijd
van de kinderen). Hiermee zou je de kwaliteit van de dans en -presentatie kunnen vergroten.
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