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Beste,

De dansers van Danstheater VOS komen naar u toe met een
nieuwe voorstelling! Na 10 jaar succesvol optreden met onze
eerdere dansvoorstellingen is er nu ‘Omarm me'.

Omarm me
Deze voorstelling gaat over toenadering, over aanraking, en
onderzoekt hoe mensen contact maken. We zoomen in 'Omarm
me' in op de natuurlijkheid en de vervreemding van aanraking en
intermenselijk contact. Zoals verschillende vormen van
oogcontact, aantrekken en afstoten, gewicht geven en nemen,
heel miniem lichaamscontact versus veel contact; verlangen naar
contact. We vellen daarbij geen oordeel maar laten de
verschillende aspecten van al deze intermenselijke interactie zien,
en hopelijk de vreugde ervaren van aanraken en aangeraakt
worden.

Meedoen en workshops
Onze bedoeling is, dat er tijdens de voorstelling veel interactie met de
bewoners zal zijn op een ongedwongen manier. Hierbij wordt uiteraard de
grens van aanraken met het publiek bewaakt. De voorstelling is qua tijd
aanpasbaar aan de locatie en het publiek, maar kan tussen de vijf minuten
(bed bezoek) tot ongeveer dertig minuten duren. Graag praten of dansen
we na de voorstelling nog even met de bewoners.

De bewoners kunnen zelfs meedoen in
onze voorstelling! Hiervoor bieden we voor
de voorstelling een bewegingsworkshop
aan van ongeveer 45 minuten, die de
ouderen makkelijk, eventueel zittend, mee
kunnen doen. De bewegingen uit de
workshop zullen terug komen in de
voorstelling. Ook is het
mogelijk om een reeks van
6 workshops te boeken. De
bewoners krijgen dan een
groter aandeel in de
voorstelling.
Bovendien
wordt
door
meerdere
workshops op een speelse
manier
het
geheugen
getraind en het lichaam
binnen
ieders
eigen
mogelijkheden in beweging
gezet.

Info en mogelijkheden
De voorstellingen zullen, van september
2020 tot en met juli 2021 worden
aangeboden. Tijden van de voorstelling zijn
in overleg (‘s ochtends, ‘s middags of ‘s
avonds). De prijs van de voorstelling en de
voorstelling plus workshop(reeks) vindt u in
het overzicht hiernaast. Alle genoemde
bedragen zijn exclusief btw (9% voor
voorstelling
en
21%
voor
het
workshopgedeelte) en onder voorbehoud
van toegekende subsidies.

Voorstellingskosten:
Voorstelling:
€ 450,Voorstelling + één workshop:
€ 450,- + € 100,Voorstelling + workshopreeks
van 6 workshops:
€ 450,- + € 450,-

Let op, het workshop-aanbod is beperkt.

Onze voorstelling kan ook op verschillende
manieren worden uitgevoerd.
Voor de bewoners die, om wat voor reden,
niet in staat zijn onze voorstelling bij te
wonen in de gezamenlijke ruimte, dansen
we graag een deel van onze voorstelling aan
bed of in de eigen woonkamer. Op deze
manier kunnen alle bewoners binnen uw
woon-zorgcentrum genieten van onze
voorstelling.
Deze mogelijkheid valt binnen dezelfde prijs
zoals hierboven aangegeven.

Jong en oud samenbrengen
Echter zijn er nog meer
opties. Wat VOS het aller
liefst zouden doen is
ouderen en jongeren
samen brengen om ze
samen
naar
de
voorstelling
te
laten
kijken en/of samen te
laten dansen. We zouden
hiervoor
uw
woonzorgcentrum
samen
kunnen brengen met een
basisschool uit de buurt.

Met dit project wil VOS, waar mogelijk, het
contact en begrip tussen ouderen en kinderen
bevorderen. Uit ervaring blijkt dit effectief en
positief: 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 kinderen kunnen zich door de
participatie met de dansers vaak weer beter
openstellen en laten zich meer verleiden tot het
maken van fysiek contact met de ouderen. Het
contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen
wordt intiem, wat bijzonder is want dat gebeurd
vaak niet op die manier.

Voorstellingskosten in
combinatie met een school:
Voorstelling:

€600,(u betaalt € 350,-)

Voorstelling + één workshop:
€ 600,- + € 200,(u betaalt € 350,- + € 100,-)
Voorstelling + workshopreeks
van 6 workhops:
€ 600,- + € 900,(u betaalt € 350,- + € 450,-)

contact

Heeft u interesse? Neem contact met ons op via onderstaande wegen.
Manon Bek | Daniëlle Noordermeer
06-43122507 | 06-12549023
manon@danstheatervos.nl | danielle@danstheatervos.nl
Stichting Danstheater VOS
Doverstraat 2
2014 DC Haarlem
KvK: 34304384

Mocht u een impressie willen krijgen van ons werk, dan kunt u kijken op:
www.danstheatervos.nl
www.facebook.com/danstheatervos
www.vimeo.com/danstheatervos

Danstheater VOS - verschillen.ogen.simpel - is Moderne theaterdans voor jong en oud.
VOS maakt danstheatervoorstellingen voor specifieke doelgroepen als gehandicapten,
kinderen van het speciaal onderwijs en senioren. 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 liefste naar u toe en hoort graag wat u
ziet in de voorstelling, want dat is voor iedereen anders. verschillen.ogen.simpel (VOS).

