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Over Danstheater VOS Verschillen.Ogen.Simpel
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.
‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’ is een nieuw en uniek dansproject waarin VOS
kinderen (6-12 jaar) met hun opa en/of oma (senioren vanaf 55 jaar) uitnodigt
om samen te dansen in een voorstelling vol spel, muziek uit de jaren ‘50 & ‘60 en
moderne dans.
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De reacties

Emma Rekers (publiek)
Mooi hoe werelden samen komen,

Daniëlle (danser van VOS)

Françoise (senior deelnemer)

werelden die ogenschijnlijk heel

Wat een geweldig avontuur! Heel

Fantastisch! Deze ervaring

ver uit elkaar liggen. Een wereld

leuk om te zien hoe de ouderen

met vriendelijke, geduldige en

waarin concentratie, het delen van

opleefden tijdens de repetities. De

professionele begeleiding is uniek.

geheimen en ongeschreven regels

connectie tussen de kinderen en

gelden, waar liefde voor elkaar het

ouderen. Hoe er met elkaar werd

David (junior deelnemer)

toneel afspat!

omgegaan. Oma’s werden nog

Dat het een goed idee is. Dit

meer oma’s door elke week lekkere

project.

Yoram (junior deelnemer)

dingen uit te delen aan de kinderen.
Katja (choreograaf)

Dit wil ik nog een keer doen!
Rex (publiek)

Complimenten aan VOS, die dit

Dido (danser van VOS)

Prachtig. De vreugde, plezier en

project super goed voorbereid en

Zo enerverend! Het ontroerde me

uniciteit van alle spelers. Ga door

georganiseerd heeft. Ik heb het

om met zulke lieve en verschillende

met het verspreiden van deze liefde

zelden zo goed meegemaakt.

mensen te mogen werken en

tussen alle leeftijden.

dansen!
Ida (senior deelnemer)
Lucienne (senior deelnemer)

Leuk initiatief. Helaas mis ik de

Geweldig om samen met de

opa’s.

kinderen te werken en de
aanwezigheid van de dansers, waar

Lisa (junior deelnemer)

wij ons aan op konden trekken en

Ik vond het heel leuk om met de

die het niveau ophaalden.

familie te dansen.
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Over de choreografen
Danstheater VOS heeft bewust gekozen
om verschillende choreografen met
deze trajecten aan het werk te laten
gaan. Op deze manier kwamen er vier
totaal verschillende dansvoorstellingen
uit en deed Danstheater VOS meer
kennis op over het werken met
deze doelgroepen. Sanne Fokkens
choreografeerde het eerste traject,
Katja Grässli het tweede, Yuri Bongers
het derde traject en het vierde traject
was een samenwerking tussen Katja
Grässli en Yuri Bongers.

Yuri Bongers studeerde sociologie

Yuri altijd naar een aspect dat je de

(RUG) en Expressionistisch Danstheater

voorstelling anders beleeft en als

(Fontys). Sinds 2000 werkt hij als

publiek anders tegen de dans aankijkt.

choreograaf en co-artistiek leider

Voor zijn choreografie in Alkmaar

van dansgezelschap Vloeistof. Zijn

‘Als je opstaat weet je of het dag

dansmateriaal is sterk afhankelijk

of nacht is’, wilde hij ervoor zorgen

van de dansers, binnen een bepaald

dat alle deelnemers met de nodige

kader mogen zij zelf keuzes maken/

houvast, zoveel mogelijk in een lekker

improviseren. In zijn werk zoekt

dansgevoel kwamen.
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Yuri wilde vooral ook de senioren
uitdagen hun danscapaciteiten en
fysieke mogelijkheden volledig te
ontdekken en benutten. Hij heeft
gewerkt met simpele bewegingen en
improvisatie-opdrachten waar veel
ruimte was om de persoon achter de
beweging te zien. De bewegingen en
de dans lagen deels dichtbij alledaagse
handelingen en gedrag, deels waren
deze juist meer abstract. De dansers
beeldden in de voorstelling niet
specifiek iets uit, maar zetten elkaar
via diverse opdrachten met oorzaak en
gevolg in beweging.
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Sanne Fokkens studeerde Theaterwetenschap (UvA) en Docentenopleiding Dans
(ArtEZ). Haar choreografieën kenmerken zich doordat zij inspiratie haalt uit wat
er met de dansers in de studio gebeurt. Zo wordt elke choreografie uniek. Sanne
gebruikt improvisatie, moderne dans, elementen uit de jazzdans en ballet. Zij geeft
improvisatieopdrachten en werkt met thema’s die op dat moment spelen: bij haar,
de dansers en/of de maatschappij. Er zit altijd een rode draad en theatraal aspect
in. Muziek is tevens een grote inspiratiebron.
Voor ‘Opa, oma! Dans je met mij?!’ wilde Sanne iets met tradities en gewoontes
doen, zij kwam op het aan- en uitdoen van een jas: Kinderen die hun jas netjes
aan de kapstok moeten hangen, je jas uitdoen als etiquette, de jas als identiteit, je
jas als het uitdoen van je beschermlaag en dus, jezelf laten zien èn swingen! Hoe
oud je ook bent! ‘Trek ‘t (je) niet aan!’ was haar voorstelling in Amsterdam-West.
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Katja Grässli, studeerde aan de
Beeldende Kunst Academie in Zürich
(CH). Daarnaast heeft ze de studies
Expressionistisch Danstheater (Fontys)
en Master of Choreography (Fontys)
afgerond in Nederland. Haar werk
karakteriseert zich in haar fascinatie
voor stilistische mogelijkheden, die de
combinatie van menselijke lichaamstaal
met het abstracte aspect van dans tot
stand brengt. Met deze fascinatie zoekt
zij naar de essentie van emoties die
achter het gedrag van de mens schuilt.
Voor haar choreografie in Amsterdam
Noord ‘Aan de oevers van de tijd’,
heeft ze als basis inspiratiebron het
thema tijd genomen. Dit thema gaf
de mogelijkheid om herinneringen,
toekomstplannen, verhalen, alledaags
situaties uit het leven van de
deelnemers als inspiratie te gebruiken,
wat de ervaring van de dansers
heeft versterkt en de voorstelling
toegankelijker heeft gemaakt voor het
publiek. Als concrete inspiratiebron
heeft Katja de songtekst van het lied,
‘Aan de oevers van de tijd’, van Spinvis
gekozen, deze tekst omschrijft op een
poëtische (en een tijdloze manier) het
beleven van tijd.
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Katja en Yuri deden samen de
choreografie bij traject 4 in AmsterdamCentrum/Oostelijke Eilanden. ‘Maar
ik ben nog lang niet moe’ is voor hen
een vrolijke ontmoetingsplaats, waar
verschillende verhalen zich bundelen
tot een bruisend geheel, soms poëtisch,
soms grappig, soms absurd, soms
ontroerend en soms onvoorspelbaar.
Verschillende verhalen kruisen elkaar,
staan naast mekaar: zoals het leven is.
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Wat de deelnemers hebben geleerd

Lena (junior deelnemer)

Jeanette (senior deelnemer)

José (senior deelnemer)

Ik kan nu emotie in de dans

Dat we nooit te oud zijn om

Ik ben fitter en blijer geworden van dit

verwerken.

samen leuke dingen te doen.

project.

Amira (junior deelnemer)

Ida (senior deelnemer)

Ina (danser VOS)

Ik heb pasjes geleerd en op niveau te

Een nieuwe benadering van dans.

Het was een uitdaging om tegelijkertijd

werken.

de choreografen te volgen en de
Levi (junior deelnemer)

Marie-Roos (junior deelnemer)

Dat de oma’s anders reageerden

Dat oma me goed nadoet en lief is.

dan ik had gedacht.

Lieve oma Ida.

amateurs te leiden.
Jona (junior deelnemer)
Dat je gewoon jezelf mag zijn tijdens

Sanne (choreograaf)

het dansen.

Yvonne (senior deelnemer)

Verschillende danstalen tegelijk

Buiten je comfortzone kunnen kijken...

te spreken. Want tegen kinderen

Françoise (senior deelnemer)

En het samen ontdekken wat mogelijk

spreek je anders als tegen

Hoe je de ervaring en de gebaren van

was, maar bovenal het bezig zijn met

volwassenen en weer anders

iedereen gebruikt en hoe je dat alles

mijn kleinkind.

tegen professionals.

kan integreren in een synthese.
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Het plan en de resultaten
Het projectplan
Met het project ‘Opa, Oma! Dans je met

en hoe zijn die verandert - wordt op

verhaal. Een verhaal dat voor elke

mij?!’ wil VOS kinderen en senioren

persoonlijke interesses en talenten

groep, elk project en dus elke

stimuleren om samen dans te beleven

gericht dansmateriaal ontwikkeld.

voorstelling anders zal zijn. Met voor

en richt zich met name op het samen

Daarnaast zal de choreograaf speciaal

publiek en deelnemers als centrale

een moderne dansvoorstelling maken

voor elke generatie en ieders niveau

vraag: Waarin lijken we op elkaar en

door grootouders en kleinkind(eren),

gemaakte dansfrases aanleren om

waarin verschillen we van elkaar. Op

onder leiding van een choreograaf,

de deelnemers uit te dagen. Zulke

deze manier ontstaat een moderne

samen met twee dansers van VOS.

frases zijn onmisbaar voor de lijn van

dansvoorstelling die hen op het lijf

Waarbij thema’s en onderwerpen,

de voorstelling en het te vertellen

geschreven is.

die aansluiten bij de verschillende
leeftijden een leidraad zullen zijn,
zoals: wat zijn de voor- en nadelen
van deze drie generaties / wat is jong
en wat is oud zijn / hoe kunnen we
zorgen voor verwarring bij het publiek,
zodat zij zich afvragen wie er oud en
wie er jong is. Dit alles geïnspireerd
op kunst uit de jaren 1950/1960; de
tijd die de opa’s en oma’s nog goed
zullen herinneren. Door middel van
opdrachten rond thema’s die deze
drie generaties bindt - wat betekent
familie en vriendschap voor je, wat
zijn tradities in jouw en mijn tijd, wat
zijn gewoontes van vroeger en nu
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De inhoud van de voorstellingen

als het –elke keer weer- lukte en de

dat in de Ausdruckstanz en later,

Alle deelnemers van deze vier trajecten

voorstelling slaagde! Zij ervoeren

expressionistische dans veelal gebruikt

hebben aan den lijve ondervonden

zo de magie van het theater! Alle

werd in de jaren ‘60. Ook heeft hij

wat het inhoudt om –samen- een

choreografen hebben voorstellingen

gevraagd of alle deelnemers hun

moderne dansvoorstelling te maken:

gemaakt die de deelnemers op het

lievelingsmuziek wilden meenemen

het is hard werken, je moet veel

lijf geschreven is. Elke choreograaf

naar de repetitie, daar zat ook muziek

kunnen onthouden, er wordt vaak veel

ging uit van de mensen in de groep:

uit de jaren ’50 en ’60 bij. Deze

veranderd, soms is het saai als je moet

hun –fysieke- mogelijkheden, hun

muziek is niet letterlijk gebruikt in

wachten omdat de choreograaf met een

ervaring en achtergrond en de

de voorstellingen, maar heeft wel

andere groep aan het werk is, je moet

groepscohesie. Inspiratie uit kunst

bijgedragen aan de inspiratie voor

met iedereen kunnen samenwerken

en muziek uit de jaren ’50 en ’60

de uiteindelijke muziekkeuze. Alle

en er moest veel dansmateriaal

is telkens meegenomen door de

choreografen hebben in hun thema’s en/

uit de deelnemers komen, dus

choreografen. Gebruikte choreograaf

of bewegingsmateriaal gebruik gemaakt

hun creativiteit werd op de proef

Yuri Bongers geen muziek uit de jaren

van de verschillen en overeenkomsten

gesteld. Zij vonden het geweldig en

’50 en ’60, hij heeft zich wel degelijk

tussen oud en jong. Zij hebben

bijzonder om dat samen te doen. Een

laten inspireren door de alledaagse

gekeken naar wat deze generaties,

uitdaging en een enorme verrassing

bewegingen en handelingen zoals

deze deelnemers en deze specifieke
groep bindt en daarop de choreografie
gebaseerd. Tradities van vroeger en
nu, zijn minder aan bod gekomen,
want deze bleken moeilijk te vertalen
naar dans, vooral voor de junioren. Toch
werden de verschillen in tradities en
gewoonten wel besproken tijdens de
pauzes in de repetities en Yuri heeft er
wel voor gekozen om in de voorstelling
alle dansers de groepsoudste Jeanette,
te laten volgen, wat toch als een vorm
van traditie en respect voor de ouderen
kan worden gezien.
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Gewoontes zijn wel degelijk een
terugkerend thema geworden.
Choreografe Sanne Fokkens had
als leidraad: het aan- en uittrekken
van de jas en het (netjes) ophangen
ervan aan de kapstok. Yuri Bongers
vertaalde het opstaan-ritueel naar
dans. En bij het vierde traject ‘Maar
ik ben nog lang niet moe’ zijn de
favoriete sporten en hobby’s van
de deelnemers omgezet naar dans.
Familie en vriendschap zijn niet
per definitie meegenomen in de
verschillende trajecten, maar in elke
voorstelling is de liefde, koestering

Aantal trajecten

en warmte tussen oud en jong terug

Vooraf was het plan om vijf trajecten van ‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’ uit te

te zien. Kenmerken die bij familie en

voeren. Het resultaat is vier zeer geslaagde trajecten. Gebleken is dat het erg

vriendschap horen! Samen dansen,

veel tijd kost om deze trajecten op te starten, goede samenwerkingspartners

elkaar aanraken en omhelzen, dichtbij

te vinden en genoeg deelnemende senioren en kinderen te werven. Als het

elkaar zijn/dansen, elkaar heel precies

dan lukte, zijn we bij een minimum aantal deelnemers van 6 gestart. Bij de

volgen, oplettend de ander in de

trajecten is altijd geprobeerd om genoeg tijd te nemen voor het werven van

gaten houden waren onderdelen van

de deelnemers, 3 tot 4 weken werd in acht genomen. Ook als de trajecten

opdrachten in alle trajecten. Van

reeds van start waren gegaan hebben we in de eerste weken de deelnemers

meerdere oma/kleinkind combinaties

aangemoedigd nog mensen mee te nemen, wat een enkele keer tot meer

hebben we terug gekregen dat ze nog

deelnemers heeft geleid. Een aantal keren hebben we een traject helaas niet

niet eerder op een dergelijke manier

door laten gaan omdat er minder dan 4 deelnemers waren. Aangezien dat echt

zo intensief met elkaar zijn omgegaan

te weinig was, omdat we ook een bepaald aantal deelnemers moesten behalen,

en dat hun band door deze ervaring is

hebben we op die momenten besloten om dat traject niet door te laten gaan.

versterkt en ze totaal andere kanten

Dit geldt onder andere voor een traject in Haarlem in samenwerking met SKOS,

van elkaar hebben leren kennen.

een traject in Amsterdam Noord in samenwerking met de DAT!school, een
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ander traject in Amsterdam Noord in

worden voor een traject hebben we

met Woonzorgcentrum het Sarfatihuis

samenwerking met Stichting Wijsneus

besloten een crowdfunding actie

en de Boekmanschool in Amsterdam

en Basisschool de IJsbreker. Ook bij

te starten bij voordekunst. Met de

Oost. Helaas heeft dit door de drukke

Artiance zouden we in oktober 2015

opbrengst konden we de kosten

tijdplanning op de school voor de

een traject doen, dat heeft toen

voor de deelnemers omlaag brengen,

zomervakantie niet meer voor de

door te weinig deelnemers ook niet

maar was het ook mogelijk om ook

einddatum de subsidie van 11 juni

plaats kunnen vinden, maar na onze

buiten Amsterdam een traject te doen

kunnen plaatsvinden. Er is nog

crowdfunding actie bij voordekunst

aangezien we nu de hoge reiskosten

budget over van onze crowdfunding

heeft daar in 2016 alsnog een traject

konden dekken. Zo hebben we

actie op voor de kunst. Voor deze

kunnen plaatsvinden.

succesvol de trajecten in Amsterdam-

actie hebben we aangegeven dat het

Doordat we een aantal keer terug

Noord bij de Evenaar, bij Artiance in

gedoneerde geld gebruikt zou worden

kregen van samenwerkingspartners

Alkmaar en het traject met IJsterk

voor 5 trajecten. Daarom hebben we

dat mogelijk de kosten voor deelname

in Amsterdam-Centrum/Oostelijke

een deel van het budget van onze

(€75,- per deelnemer) voor sommige

Eilanden kunnen uitvoeren.

crowdfunding actie gereserveerd om

mensen wat hoog was en er soms

We hebben nog wel een optie voor

dat vijfde traject alsnog mogelijk te

ook studiokosten betaald moesten

een vijfde traject in samenwerking

maken in schooljaar 2016/2017.
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Het aantal repetities, deelnemers

6 trajecten. Wij hebben 4 trajecten gedaan en hebben dat

en toeschouwers

minimum ruim overschreden, namelijk 50 deelnemers in

Het is niet gelukt om bij elk traject de vooraf geplande 10

totaal. Helaas konden niet alle deelnemers altijd meedoen

repetities te realiseren. We hebben de trajecten een aantal

aan de voorstelling.

keer moeten verkorten tot 7 of 8 bijeenkomsten. Dit was

Het aantal toeschouwers per voorstelling had een

soms op verzoek van de samenwerkingspartners, die het

gemiddelde van: 58. Hieruit blijkt dat het toch vooral de

project wilden inplannen in een bepaalde periode, vaak
tussen vakanties in. In het laatste traject bij IJsterk hadden
alle partijen graag meer repetities gewild, maar zaten we
met de einddatum van 11 juni. Om wel voldoende tijd
te hebben voor de werving van deelnemers is het aantal
repetities toen noodgedwongen wat omlaag gebracht. Een
repetitie periode van 10 weken, bleek ook aan de hoge
kant voor deze gecombineerde doelgroep: een te grote
tijdsinvestering. We kregen terug van deelnemers dat het
lastig is om 10 weken achter elkaar te komen, aangezien
de oma’s en de kleinkinderen niet altijd bij elkaar in de
buurt woonden. Ook zijn de voorkeurstijden voor deze
doelgroepen verschillend. Waar senioren liever overdag
activiteiten plannen zoals in de ochtend, zitten de kinderen

familie en vrienden zijn die komen kijken en het grote(re)

dan op school. Na schooltijd zit je natuurlijk met een

publiek helaas achterwege blijft. Maar ook het tijdstip is

vaak al overvolle agenda van kinderen met bijvoorbeeld

aangevoerd als verbeterpunt, in verband met jonge kinderen

sportactiviteiten of BSO. Dat betekende dat er veel tijd

en oudere senioren planden wij de voorstelling meestal na

ging zitten in het zoeken naar de beste dag en tijd voor elk

de repetitie-generale: in de vroege avond. Later was niet

traject. Daarnaast bleek het dus realistischer de deelnemers

haalbaar, maar een eerder tijdstip ook niet. Wellicht niet een

slechts acht à negen repetities per traject te betrekken. Met

ideaal tijdstip voor theaterpubliek zo vlak na het werk en

de generale en voorstellingstijd komen we wel vaak uit op

voor het avondeten.

15-20 uur in totaal.

Elke voorstelling duurde trouwens 25 tot 30 minuten. Een

Het minimum aantal deelnemers dat wij onszelf stelden

mooie score voor een moderne dansvoorstelling, in zo een

was 8 per traject in ons eerste plan, bij het uitvoeren van

korte tijd gemaakt!

DANSTHEATER VOS ‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’

Overdraagbaar leren
Na vier trajecten ‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’ zijn er een
aantal elementen en opdrachten die extra goed bleken te
werken bij deze samengestelde doelgroep. Deze opdrachten
zijn overdraagbaar voor andere choreografen die met deze
leeftijden willen werken en sommige oefeningen zijn ook
mogelijk om zelf thuis nog eens met je oma of kleinkind te
doen! Een verkorte samenvatting:
Als warming-up kan je in een kring iedereen een beweging
laten doen en die doen de anderen dan na, zo leer je elkaar
kennen door beweging. In tweetallen kan je met een krant
dansen: de èèn beweegt de krant en de ander beweegt
zoals die krant en volgt nauwlettend de bewegingen van
de krant en vertaalt deze naar zijn/haar lichaam. Je kan
je eigen naam dansen, of in ieder geval een beweging
verzinnen voor de eerste letter van je naam. Gecombineerd
met de anderen heb je dan snel een uitgebreide dans. Maak
tableaus (“foto’s”) met elkaar. Geïnspireerd op bijvoorbeeld
familiefoto’s gaat iedereen als een karakter staan, in slow
motion kan je dan naar een volgende pose gaan: het
volgende tableau. Sta tegenover elkaar en doe elkaar precies
na, alsof je in de spiegel kijkt: het spiegelen. Eveneens
geïnspireerd op familie bijvoorbeeld, doe je het ‘gekke’ loopje
van iemand na, zo gebruik je de ruimte en heb je meteen
personages in je stuk. Door opdrachten te verbinden aan
cijfers, kan je ‘commando’s’ geven, die alleen de deelnemers
snappen. Zo creëer je een vervreemdend effect bij de
toeschouwer. Gebruik de favoriete sport of hobby van je
deelnemers en laat hen een beweging daarvan omzetten in
dans. Op deze manier heb je tevens de achtergrond van de
deelnemers gebruikt.
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Meer reacties

Dido (danser van VOS)

Ina (danser van VOS)

Femke (moeder van Aya)

Een fijne sfeer! Ik heb heerlijk gedanst

Het leukste tijdens de voorstelling

Jong en oud, life is zeer OK! Mooie

en genoten van de schittering in de

waren de geïmproviseerde opdrachten.

dans, lekkere muziek, bijzonder project!

ogen van de andere dansers.

Niemand wist van tevoren wat en hoe

Kevin (junior deelnemer)

we het gingen doen, best spannend

Jurjen

voor een publiek!

“Kleinschalig” maar wonderbaar

Heel leuk om het met mijn eigen oma
samen te doen en te werken.

GROOT gebracht! Doorgaan is mijn
Françoise (senior deelnemer)

motto!

Dat Julian zo opgewonden was om mee
Daniëlle (danser van VOS)

te doen, omdat opa, oma, zijn ouders,

Ramon (vader van Jona)

Uniek dat er in zo’n korte tijd een

zijn broer en zus er waren. Kon hij

Ontroerend en lief, samen expressief.

fijne hechte groep werd gevormd en

laten zien wat hij geleerd en geoefend

Heel mooi om mijn moeder en dochter

er veilige omgeving was, waar

had! Geen voorstelling waar zijn zus

samen zo te zien dansen. Choreografie

iedereen zichzelf kon zijn.

of broer optrad. Maar waardering voor

en mooie muziekkeuze maakten het tot

Waar alles mocht en kon.

zijn prestatie!

een theatraal geheel.

Sam (junior deelnemer)

Yvonne (senior deelnemer)

Leuk om met ‘de oma’s’, ook al is het

Er ging respect uit van diegenen die

niet mijn eigen oma, samen te dansen.

ons begeleidden, er werd rekening

Heel speciaal, een moderne voorstelling.

gehouden met de conditie van de

Anders dan ik gewend ben.

ouderen.
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Wat VOS heeft geleerd

Tips voor volgende trajecten ‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’

- Bij een kort lopend project is het

- Voorstelling waar mogelijk echt in

- Bij zo een langer traject zou je goed

beter om acht repetities aan te

een theater geven, dat geeft een

meerdere choreografen een vaste

houden van 1,5 tot maximaal 2 uur.

ander en professioneel gevoel.

periode met de groep kunnen laten
werken, om nog meer variëteit te

- Vraag een kleine bijdrage van

- Om meer publiek te bereiken,

krijgen in het dansmateriaal.

minimaal 4 of 5 euro per deelnemer

kan je bij meerdere trajecten in

per keer: hiermee leggen ze zich

de begroting opnemen om alle

vast aan het project en zijn ze

voorstellingen in een theater

erachter kan komen, waarom er

wellicht nog meer betrokken.

te tonen. Is tevens een mooi

toch nog zo weinig deelnemers

avondvullend programma!

meededen, ondanks de lage prijs of

- Kijken waar mogelijk meer opa’s
te interesseren voor een dergelijk
project.
- Bij een kort project heeft de leiding
van 1 choreograaf de voorkeur.

- Voor de toekomst: kijk of je

zelfs zonder enige eigen bijdrage.
- Om nog meer betrokkenheid te

Terwijl de senioren zelf zeggen

genereren, zou je een langer traject

het geweldig te vinden en er nu

aan kunnen gaan van bijvoorbeeld

eindelijk iets speciaals voor hen is!

een half jaar of een jaar met

Ook ouders vinden het een geweldig

voorafgaand een auditie.

project dus het blijft vreemd dat
het niet storm liep.
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Effecten van deelname
Naast de effecten bij de deelnemers,

- Ze hebben geleerd om voor een

- De senioren hebben ervaren dat ze

zoals u die heeft kunnen lezen in

publiek op te treden, bewust te zijn

fitter en actiever zijn dan ze zelf

hun reacties, hebben wij tevens de

van het publiek, de ruimte, het licht

dachten!

volgende effecten ondervonden:

en geluid/muziek.
- Ervaring van voor een publiek staan

- De kinderen zijn zich meer bewust
van wat hun oma’s wel en niet
kunnen en hebben geleerd hoe ze
daar (met bewegen) rekening mee
kunnen houden.
- Het omgaan en beter leren kennen

- Deelnemers zijn bewuster geworden
dat dans meer inhoudt dan stapjes of

heeft de zelfzekerheid van een

pasjes leren. Dat kunst breder is en

aantal kinderen vergroot

leuker kan zijn, dan ze aanvankelijk

- Ze nemen mooie herinneringen mee
aan hun deelname
- Het geheugen en de coördinatie van

dachten. Een actieve vorm van
kunstbeleving dus.
- Een aantal deelnemers wil als gevolg

de deelnemers is meer getraind en

van dit project meer of zelfs als

van een andere generatie. De

verbeterd door het onthouden en

beroep (!) gaan dansen of toneel

deelnemers hebben elkaar beter

uitvoeren van (moderne) dansfrases

spelen.

leren kennen, maar ook hele andere
kanten van elkaar gezien. De band
tussen oma en kleinkind is versterkt,
gegroeid en vooral verdiept.

- Samenwerken met anderen èn een
andere leeftijdsgroep.
- Ervaren wat het is om (samen) een
(moderne) dansvoorstelling te maken.

- Meerdere deelnemers willen nu vaker
samen met hun kleinkind iets gaan
doen, waar ze samen plezier aan
beleven.

Dit citaat, van Katja Grässli (choreograaf), geeft hèt –overkoepelende- effect van ‘Opa, Oma! Dans je met mij?!’
perfect weer:
Ik vind dat dit ‘Opa, oma! Dans je met mij?!’ project gewoon door moet gaan en nog veel vaker gedaan moet worden! Het is de
kracht van kunst, dans; de podiumkunsten om bij elkaar te komen: op hetzelfde tijdstip in dezelfde ruimte, samen te werken,
samen iets te beleven. Samen iets te delen. Het creatieve aspect voegt hier zo veel aan toe, wat sport bijvoorbeeld niet heeft.
Herinneringen delen, ideeën delen, elkaar beter leren kennen, jezelf beter leren kennen, dat proces stopt nooit, maakt niet uit
hoe oud je bent. Naar hetzelfde kijken maar het anders ervaren en dan deze ervaringen delen. Het is zo veel waard! Het brengt
mensen bij elkaar, het brengt inzicht en begrip voor elkaar en voor jezelf. Het maakt onze samenleving beter.
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