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Beste docent,

Binnenkort gaan jij en je klas kijken 
naar de dansvoorstelling Pokon van De 
 Dansers. Wij kijken er naar uit om jullie 
te verwelkomen, om jullie verbeelding te 
prikkelen en jullie een bijzondere ervaring 
mee te geven. 
Om jullie voor te bereiden op deze voor-
stelling en de ervaring te optimaliseren 
hebben we deze lesbrief gemaakt. Er 
wordt o.a. in gegaan op de discipline dans, 
wie De Dansers zijn en wat er komt be-
langrijk is bij het zien van een dansvoor-
stelling. Met een aantal uiteenlopende 
opdrachten worden jullie voorbereid op 
het zien van Pokon. Jullie kunnen alle 
opdrachten doen of hier een keuze in 
maken. Eigen interpretatie en invulling is 
natuurlijk mogelijk. 

De drang om te bewegen en te spelen 
zit in ieder kind. Net als creativiteit. Een 
 creatief proces goed begeleiden als 
 docent is niet makkelijk. Je valt snel terug 
op sturing en oordelen. Waar moet je op 
letten? Deze lesbrief geeft je handvatten 
waar je mee verder kunt. 

Het verzoek is om in ieder geval 
de  opdracht In gesprek doen. Deze 
 voorbereiding is belangrijk voor de 
 inbedding van de voorstelling. 

Veel plezier en tot snel!

Hartelijke groet,

De Dansers 

INlEIDINg

InHoUd

1. aRtIstIEK 
 Wat is dans? 
 Over Pokon

2. PRaKtIsCH 
 Hoe gedraag je je tijdens een       
 voorstelling? 
 De dag van de voorstelling 

3. gEzElsCHaP 
 Over het gezelschap
 Wie zijn de dansers?

4. aaN DE slag, ERVaaR HEt zElF 
 In gesprek
 Opdracht 1: Uit de voorstelling
 Opdracht 2: Stop-dans-taal
 Opdracht 3: Spelen 



WAt Is dAns?
Dans is een taal van het lichaam. Als je danst, 
praat je zonder woorden. Iedereen die het ziet 
kan zijn eigen verhaal maken bij wat hij ziet. 
De Dansers vinden het belangrijk dat ieder 
kind een  unieke ervaring kan beleven. Er is 
geen goed of fout. Je mag je eigen fantasie de 
vrije loop laten. 
Jonge kinderen bezitten van nature een 
 bepaalde creativiteit en verbeeldingskracht. 
Wij geven hen graag de ruimte om vrij te 
 associëren. Daar leren wij zelf altijd van. 

over pokon
Alle kinderen en alle dieren spelen om te  groeien. 
Ze bereiden zich voor op het leven daarbuiten.  Pokon 
neemt dit groeispel onder de loep. De  Dansers 
 verliezen zichzelf in hun eigen spel dat als een  virus 
overslaat op alles wat binnen handbereik is. Een 
 wervelende voorstelling met acrobatisch val- en 
vliegwerk over tafels en trappen. Of zijn het barri-
cades en monsters? Of trommels en bergen? Alles 
voortgestuwd door hypnotiserende gitaarmuziek. 

“Je ontdekt meer over 
een persoon in een uur 
spel dan in een jaar  
conversatie.” - Plato
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“we stoppen niet met spelen  
omdat we ouder worden, maar 
we worden ouder omdat we niet 
meer spelen.”
- george Bernhard shaw



over Het gezelscHAp
De Dansers zijn een bende jonge kunstenaars bestaande uit dansers 
en muzikanten. Samen maken zij dansconcerten voor jong  publiek. 
Een uniek genre waarin ze de hokjes tussen muzikant en danser 
openbreken. De Dansers werken vanuit instinct. Hun danstaal is rauw, 
vol risico, vol overtuiging en zonder franje.  

Ze nemen hun doelgroep serieus door op de natuurlijke verbeeldings-
kracht van de kinderen in te spelen. Er wordt geen verhaaltje verteld. 
Er ontstaat een gedroomde wereld waar eigen wetten gelden. Een 
ontdekkingstocht voor kinderen. 

WIe zIjn de dAnsers?

‘Pokon is speels en associatief,  en De Dansers nemen 
hun doelgroep serieus. met hun energie en muzikaliteit 
weten ze de aandacht van de jonge toeschouwers  
moeiteloos vast te houden.’ – De theaterkrant 
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gUY
Guy is muzikant in de 
voorstelling. Hij speelt 
gitaar en zingt liedjes 
die hij zelf heeft bedacht. 
Guy vindt het leuk om op 
alles muziek te maken. 
Hij vindt het heerlijk 
om af en toe zelf ook te 
dansen. Guy houdt van 
reizen en van mensen. 

steFAn
Stefan is een danser in 
de voorstelling. Stefan 
traint ook veel op sport-
school, dus niet alleen 
dans. Hij is sterk en kan 
veel moeilijke bewegin-
gen en truuks. 

noëmI
Noëmi is een danseres 
in de voorstelling. Ze 
komt uit Zwitserland en 
woont nu in Rotterdam. 
Noëmi vindt het heel 
leuk om op te treden. 
Ze wil graag haar hele 
leven blijven dansen. Ze 
is bijna nooit boos en 
luistert ’s avonds graag 
naar muziek. 

josepHIne
Josephine is de choreo-
grafe van Pokon, zij heeft 
de voorstelling gemaakt. 
Ze danst zelf ook heel 
graag omdat optreden 
een heerlijk intens ge-
voel geeft en je met elke 
voorstelling weer iets 
bijleert. Josephine houdt 
van buiten dansen, zelfs 
als het regent.  



Voor een aantal kinderen zal dit de eerste dansvoorstel-
ling zijn die ze zien. Het is belangrijk om te weten wat 
er van hen als toeschouwer verwacht wordt. Er is veel 
interactie tussen de dansers en het publiek. De dansers 
doen hun best om een prachtige voorstelling te  dansen. 
De kinderen kunnen helpen om de voorstelling nog 
 mooier te maken. Kinderen reageren soms instinctief op 
 beweging door zelf ook te gaan bewegen.  

Heb je het voorbereidende gesprek 
en/of één van de opdrachten met 
de leerlingen gedaan? Neem dan 
nog eens kort door wat hieruit is 
gekomen. Bespreek vervolgens 
heel letterlijk wat er gaat g ebeu-
ren. Waar vindt de voorstelling 
plaats en hoe ga je daar naartoe? 
De voorstelling zelf duurt ongeveer 
een 40 minuten.
Wat gebeurt er daarna? Misschien 
gaan jullie zelf nog dansen (zie 
opdrachten) of krijgen jullie een 
workshop.

Hoe ga je hiermee om? 
Wanneer het uit enthousiasme is, laat het gebeuren. de dansers vinden het fijn om 
te merken dat wat zij doen effect heeft op de kinderen. Wanneer het andere kinderen 

stoort, geef dan een waarschuwing. dit kan je van te voren in de klas vertellen. 

prAktIscH: dAg vAn de voorstellIng
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“Kids: they dance  
before they learn 
there is anything 
that isn’t music” 
-william stafford

Hoe doe je dat? 
1. Kijk naar de dansers en probeer met ze mee te leven, zij dansen voor jullie. 
2. Als publiek word je geprikkeld en wil je dat uiten. Dat mag best, zolang 
 je geen anderen stoort. 
3. Tijdens de voorstelling kan je niet naar de wc, eten of met elkaar praten 
 of door de zaal lopen.

Hoe gedrAAg je je tIjdens een voorstellIng?

Wat nog meer?
1. Wees op tijd, 5 minuten van te voren aanwezig. 
2. Mobieltjes staan uit tijdens de voorstelling. 
3. Laat de leerlingen in groepen de zaal binnen-
 komen, de jongsten eerst. Jongens en meisjes   
 zitten door elkaar.   
4. Docenten kunnen verspreid tussen de leer-
 lingen zitten om eventueel storend gedrag   
 te onderbreken. 
5. Na afloop klapt het publiek om de dansers te   
 bedanken. 

ervaren theaterbezoeker? Als je zelf vaker naar voorstellingen bent geweest dan is dit 
logisch. zo niet, dan zijn dit handige punten om op te letten. 

ouders zijn van harte welkom om ook te komen. 
zo kunnen ze het er thuis nog over hebben wat 
ze hebben gezien en ontstaat een gedeelde 
kunstervaring die langer beklijft.



In gesprek
Om de kinderen open te stellen voor het beleven van Pokon gaan we in 
gesprek. Aan de hand van de onderstaande foto’s wordt er over dans 
 gepraat. Deze beelden gaan de kinderen terug zien in de voorstelling. Door 
de herkenning zal hun ontvankelijkheid toenemen. Dans is taal van het 
lichaam, maar soms is het gewoon mooi of interessant om naar te kijken 
en ook dan kan dans je raken. Je hoeft niet alles te snappen. 
 

Met de digitale lesbrief kan je de foto’s op de volgende pagina groot 
 projecteren op een digiboard. Print deze pagina uit zodat je de onder-
staande vragen erbij kan houden en het gesprek kan voeren. 
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de vragen zijn afgeleid van de visual 
thinking strategy. vts is een methode om 
naar kunst te kijken. Het gaat om open en 
zonder oordeel kijken naar kunstwerken, 
luisteren naar en voortbouwen op elkaar. 
Bij vts is de gespreksleider geen bron 
van kennis; hij faciliteert het gesprek 
 volgens een vast patroon. 

om tot verdieping  te komen moet je 
ruimte creeëren. soms kom je daar 
 helemaal niet. dat is dan jammer maar 
niet erg. kunst is niet iets wat je in één les 
leert. dat gebeurt over de lange  termijn. 
probeer niet te sturen maar door te gaan 
op wat er uit de leerlingen komt. de 
 vragen zijn de leidraad. 

Wat zie je?
Wat gebeurt er?  
Hoe denk je dat zij zich voelt? 
Wat betekent dat? 
Wat denk je dat er hiervoor is gebeurt?
Wat denk je dat er hierna gebeurt?
Welke titel zou je hieraan willen geven? 
Waarom kies je voor deze titel? 

VERPlaatsINg IN PERsONagE EN VERHaal

INtERPREtatIE EN RElatIE

Wat zie je? 
Wat gebeurt er?                  

Wat zouden ze aan het doen zijn? 
Als er geluid bij deze foto te horen zou zijn, hoe zou dat dan klinken? 

Wat denk je dat dat de mensen op de foto van elkaar zijn?
Wat is hun relatie?  

Als ze met elkaar zouden praten, wat zouden ze dan zeggen? 





opdrAcHten met de klAs
Deze opdrachten kun je zowel voor als na de voorstelling 
doen. Voor de voorstelling zijn de opdrachten leuk omdat 
de kinderen elementen zullen herkennen en al opgewarmd 
zijn met de thematiek. Zo zullen ze met een open houding de 
voorstelling in gaan en meer in zich opnemen. 
Na de voorstelling zijn de opdrachten waardevol omdat 
ze de ervaring die hebben gehad kunnen verwerken. De 
 kinderen wilen graag bewegen, dus geef ze de kans om uit 
te testen wat ze hebben gezien. 
De muziek die bij de opdrachten staat kun je opzoeken op 
Youtube of Spotify.

opdrAcHt 1: UIt de voorstellIng (5 à 10 mIn)
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je hoeft zelf niet goed te 
kunnen dansen, een en-
thousiaste open houding 
doet wonderen. je kan 
ook een leerling inzetten 
als lichaamsvoorbeeld. 
er zijn vast leerlingen die 
op dansles zitten en hun 
kunsten willen tonen.

Muziek: Reality van Lost Frequencies of So Flute van St Germain  
Organisatievorm: Kinderen in de kring, docent staat er buiten. 
Benodigdheden: Muziekinstallatie (via digibord), lege ruimte 
(stoelen en tafels aan de kant in klaslokaal, speellokaal of gymzaal). 

Voor je gaat dansen moet je eerst je lichaam wakker maken, opwarmen. 
Dit ga je in de voorstelling ook zien bij de dansers.

stap 1:
Vertel de kinderen dat bij 
dans net als bij voetbal of 
andere sporten er eerst een 
 opwarming is. Die is om je 
 lichaam en je hoofd  wakker 
maken. Zorg dus dat je goed 
oplet en zo snel en goed 
 mogelijk de opdracht uitvoert 
zonder tegen andere kinderen 
aan te botsen.

regels:
- Je mag elkaar niet aanraken 
- 1 keer klappen is omdraaien
- 2 keer klappen is stoppen

stap 2: 
De docent geeft commando’s:
- vooruit dansen 
- achteruit lopen  
- hinkelen

stap 3: 
- een sprong;
- een draai;
- op één been staan; 

Extra: 
- Laat de kinderen een  
   opdracht verzinnen. 
- Over de grond dansen. 

vraag bij elke van deze 
commando’s of een leer-
ling een voorbeeld kan 
geven. oefen dit vervol-
gens met iedereen en 
dan kun je weer verder. 
Houd als basisstap lopen 
of hinkelen aan en het 
van richting wisselen en 
stoppen als verassings-
element. 

jij bent de opdachtgever, je stuurt aan. 



opdrAcHt 2: stop-dAns-tAAl (5 mIn)
Door dans en woorden te verbinden krijgen bekende begrippen een nieuwe betekenis.  
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Muziek: O Bilav of Muroshavo kiki van Bala Lakatos 
of Disko Partizani van Shantel
Organisatievorm: Verspreid door de ruimte.  
Benodigdheden: Muziekinstallatie/cd-speler, lege 
ruimte, stoelen en tafels aan de kant in klaslokaal, 
speellokaal of gymzaal.

stap 1:
stopdans met de ruimte
De kinderen mogen vrij dansen door de ruimte. 
Als de muziek stopt roept de docent ‘Raak iets 
… aan!’ … = ronds, rechts, kroms, langs, korts, 
groots, kleins, vierkants. 
Dit kan bijvoorbeeld een tafel, stoel, lamp, etui 
of muur zijn. 

regels:
 - Maximaal 3 kinderen bij hetzelfde voorwerp 
of plek in de ruimte (klein stukje muur), de rest 
moet een ander voorwerp of plek in de ruimte 
vinden.
- Je mag elkaar niet aanraken.

stap 2: 
stopdans met je lichaam 
De kinderen vertalen de begrippen in hun 
 lichaam. Ze maken zichzelf rond of klein of 
groot. Laat een aantal kinderen het voor doen. 
Hoe doe je dat? 

regel: 
Het kind dat het woord het origineelst vertaald 
in zijn of haar lichaam mag het volgende woord 
verzinnen.

controleer even of ze iets bedacht hebben 
en of dat mogelijk is voor je de muziek 
stop zet.

je kan ook gewoon iemand kiezen die op 
dat moment behoefte heeft aan positieve 
aandacht.

I feel that the essence of dance is the 
 expression of man-the landscape of his soul.  
I hope that every dance I do reveals something 
of myself or some wonderful thing a human 
can be.”  -martha graham



opdrAcHt 3: spelen (15 à 20 mIn)
Deze opdracht gaat in op de thematiek van de voorstelling: Spelen. 
Kinderen houden ervan hun eigen omgeving om te toveren tot een 
fantasiewereld. Een opgehangen doek verandert in een hut, de 
boomhut is een kasteel of de poes is een draak.  
Deze gedachtengang willen we graag stimuleren en zolang 
 mogelijk behouden. 
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Muziek: Afkomstig uit de film Amélie van Yann Tiersen
Organisatievorm: In groepjes van 4.  
Benodigdheden: Muziekinstallatie/cd-speler,  
ruimte met stoelen, tafels, andere voorwerpen.  

stap 1:
Laat het grote beeld van de bezemstelen zien 
(zie volgende pagina). Wat denken de leerlingen 
dat dit is? 

stap 2: 
In groepjes van 4 gaan de leerlingen zelf hun 
stoelen omtoveren tot iets anders, tot hun 
eigen fantasiewereld. Door ze op een  bepaalde 
 manier neer te zetten en door er op een 
 bepaalde manier bij te gaan staan of iets mee te 
doen wordt duidelijk wat de stoelen voorstellen.  
Er wordt een klein toneelstukje gemaakt dus. 

stap 3:
De groepjes laten om de beurt hun stukje zien 
aan de rest van de klas. De klas mag raden wat 
de stoelen voorstellen. 

stap 4:
De leerlingen laten nogmaals hun stukje zien. 
Nu zet je er muziek onder die een duidelijke 
sfeer neerzet. De leerlingen passen de manier 
van uitvoering hierop aan. 

stel vragen: Wat zou je hiermee kunnen doen? Als het 
geen bezemstelen waren wat zou het dan kunnen zijn? 

je bent vrij om te kiezen welke sfeer 
je bij een stukje kiest. je kan de sfeer 
die de kinderen neerzetten bena-
drukken met de muziek. je kan ook 
het tegenovergestelde doen. Als je bij 
een heel vrolijk stukje het verdrietige 
nummer opzet worden de kinderen 
uitgedaagd daarop in te spelen. 

Alle muziek is van Yann Tiersen van  
de film Amélie. Je kan kiezen uit de 
volgende nummers:

1. Opgewekt: Les jours tristes
2. Verdrietig: Le moulin
3. Nieuwsgierig: La valse d’amelie 
    (orchestral)
4. Lui/langzaam: La dispute
5. Sprookje: La redecouverte
6. Druk/gek: A quai
7. Gehaast: La valse des monstres 




