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Een moderne dansvoorstelling voor ouderen



Geachte heer, mevrouw,

De dansers van Danstheater VOS komen naar u toe met een
nieuwe voorstelling! Na 12 jaar succesvolle dansvoorstellingen en
dansprojecten voor ouderen en met het doorschuiven van onze
voorstelling Omarm me, een voorstelling over aanraking en
huidhonger, naar een later moment, presenteren we nu een
corona-proof voorstelling: V(i)erlangen. 

Danstheater VOS bestaat uit  dansprofessionals met jaren lange
ervaring als podiumkunstenaar en docent.

Deze 20 minuten durende voorstelling gaat over verlangen naar
contact, naar elkaar en naar aanraking; het verlangen naar een
ander terwijl je vast zit in je eigen ruimte en hoe breek je daar dan
uit? Met vier dansers komen we naar de tuin of de binnenplaats
van uw woonzorgcentrum zodat de bewoners de voorstelling
vanuit de veiligheid van hun eigen kamer kunnen genieten van
moderne dans.

Daarnaast passen we de voorstelling aan op uw locatie. We
nemen de omgeving mee in onze voorstelling zodat deze de
beleving van het uitzicht van de bewoners blijvend veranderd. 

V(i)erlangen



Tijdens de voorstelling zal er veel interactie zijn met de bewoners op een
ongedwongen manier. Hierbij worden uiteraard alle grenzen bij publiek en
dansers bewaakt en gerespecteerd. We stimuleren de interactie tijdens de
voorstelling door voorafgaand samen op te warmen. Een speciale warming-
up met de bewoners zorgt dat beweging al in gang is gezet waardoor er
tijdens de voorstelling makkelijker wordt meebewogen.

Meedoen vooraf, tijdens,
achteraf

Maar dat is nog niet alles. Vooraf sturen
we u een video toe als een mentale
opwarming voor de bewoners. Deze video
dient als een aankondiging voor onze
voorstelling en zo kunnen de bewoners
zich verheugen op onze komst. Ook sturen
we u danskaarten toe met kleine
bewegingen die terugkomen in de
voorstelling. Deze kaart bevat een kleine
dansinstructie zodat de bewoners de
bewegingen al kennen voorafgaand aan de
voorstelling.  
 
Achteraf ontvangt u de registratie van
onze voorstelling inclusief beelden op
locatie van uw eigen woonzorgcentrum.
De registratie die u ontvangt dient als

een blijvende herinnering aan ons bezoek en zorgt ervoor dat het niet bij een
eenmalige ervaring blijft. Zo kunnen de bewoners nogmaals genieten van onze
voorstelling.
Ook bieden wij een workshop achteraf aan. In overleg met u komen er twee
docenten die, volledig coronaproof, een workshop aanbieden voor de
bewoners. Op welke wijze dit plaats kan vinden, hangt af van de ruimte die u
hiervoor ter beschikking heeft en er zal dus altijd in overleg besloten worden
hoe de workshop het beste vormgegeven kan worden.



Voorstellingskosten: 

Voorstellingskosten:
€ 2500,-

Uw bijdrage:
€ 250,-

Betaald vanuit subsidies:  
€ 2250,-

De voorstellingen zullen in september
en oktober 2020 worden aangeboden.
Tijden van de voorstelling zijn in overleg
(ochtend, middag of avond). De prijs
van de voorstelling vindt u in het
overzicht hiernaast. Alle genoemde
bedragen zijn exclusief 9% btw,
exclusief reiskosten (€0,40 ct. per km
gerekend vanaf Doverstraat 2 Haarlem)
en zijn onder voorbehoud van
toegekende subsidies.

Voor deze prijs ontvangt u al het
bovenstaande, komen wij met vier
dansers en één à twee
productiemedewerkers.

Locatie en prijs 
Onze voorstelling wordt op maat gemaakt!  
We komen graag vooraf een keer langs om
onze voorstelling in te richten op de
buitenplaats van het woonzorgcentrum.
Wanneer we gekke en grappige situaties
creëren in de dagelijkse omgeving van de
bewoners, kunnen we de beleving van de
omgeving daarmee blijvend veranderen in
het hoofd van de bewoners die hun directe
omgeving op hun duimpje kennen. 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid de
voorstelling op meerdere plekken rondom
het gebouw te dansen zodat we alle
bewoners kunnen bereiken. Deze
mogelijkheid valt binnen dezelfde prijs zoals
hieronder aangegeven. 



Heeft u interesse? Neem contact met ons op via onderstaande wegen.

Manon Bek | Daniëlle Noordermeer
06-43122507 | 06-12549023
boekingen@danstheatervos.nl | info@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 - verschi l len.ogen.simpel -  is Moderne theaterdans voor jong en oud.
VOS maakt danstheatervoorstel l ingen voor specif ieke doelgroepen als gehandicapten,
kinderen van het speciaal  onderwijs en senioren. Danstheater VOS wil  moderne dans
toegankel i jk maken voor al le leeft i jden en specif ieke doelgroepen. Daartoe gebruikt z i j
dans,  spel ,  mult imedia en muziek en wi l  z i j  thema's aansni jden die te maken hebben
met de wereld om u en ons heen. VOS komt het l iefste naar u toe en hoort graag wat u
ziet in de voorstel l ing,  want dat is voor iedereen anders.  verschi l len.ogen.simpel (VOS).
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