
Lesbrief	  Zeehelden 
plan	  d-‐/andreas	  denk

Beste	  leerkracht

Binnenkort	  gaat	  u	  met	  uw	  klas	  naar	  de	  dansvoorstelling	  Zeehelden	  kijken.	  
Om	  de	  leerlingen	  goed	  voor	  te	  bereiden	  op	  dit	  theaterbezoek	  is	  deze	  les-‐
brief	  ontwikkeld.  
De	  lesbrief	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  opdrachten	  die	  in	  de	  klas	  behandeld	  
kunnen	  worden	  met	  informa>e	  over	  de	  voorstelling,	  klassikale	  opdrach-‐
ten	  en	  reflec>e	  na	  het	  zien	  van	  de	  voorstelling.

Veel	  plezier	  en	  tot	  ziens	  bij	  de	  voorstelling.



Algemene	  informa:e 

ZEEHELDEN	  (6+)	  
Wie	  hee<	  niet	  al	  eens	  een	  kapitein	  gespeeld	  in	  zijn	  eigen	  ligbad	  of	  als	  
een	  echte	  piraat	  de	  wereld	  ver-‐	  overd	  op	  een	  rubberboot?	  Het	  badwater	  
dat	  plotseling	  verandert	  in	  een	  oneindige	  oceaan,	  waar	  stoere	  zeejon-‐
gens	  en	  piratenmeisjes	  zich	  laten	  meevoeren	  op	  metershoge	  golven.	  Om	  
vervolgens	  met	  hun	  duikbrillen	  onder	  water	  te	  duiken	  waar	  zij	  ineens	  
een	  prach:ge	  zeemeermin	  zien	  zwemmen	  omringd	  door	  duizenden	  fel-‐
gekleurde	  vissen.	  
In	  deze	  voorstelling	  dompelen	  de	  dansers	  zich	  onder	  in	  de	  magie	  van	  het	  
leven	  op	  én	  in	  de	  zee.	  De	  zee	  die	  al>jd	  weer	  tot	  de	  verbeelding	  spreekt	  en	  
vol	  spannende	  verhalen	  zit.	  
De	  zeehelden	  gaan	  op	  reis	  over	  zee	  naar	  het	  onbekende.	  Je	  moet	  samen-‐
werken,	  risico’s	  nemen	  en	  je	  angst	  overwinnen	  om	  ergens	  te	  komen. 
Zeehelden	  is	  een	  opzwepende	  voorstelling	  voor	  jong	  en	  oud	  waarin	  dans,	  
acroba>ek,	  live	  muziek	  en	  zang	  prach>g	  samenkomen.	  Deze	  vrolijke	  en	  
ontroerende	  ode	  aan	  de	  zee	  is	  tevens	  een	  ode	  aan	  de	  verbeeldingskracht.	  
Want	  wat	  is	  er	  nu	  mooier	  dan	  je	  voor	  even	  helemaal	  te	  verliezen	  in	  jouw	  
eigen	  zelfverzonnen	  verhaal?	  

 	  
Choreograaf,	  danser	  en	  decorontwerper	  Andreas	  Denk	  maakt	  aanspre-‐
kend	  danstheater	  voor	  een	  breed	  publiek:	  kinderen,	  jongeren	  en	  volwas-‐
senen.	  Sinds	  2008	  produceert	  Andreas	  Denk	  voorstellingen	  met	  zijn	  eigen	  
s>ch>ng	  Plan	  d-‐.	  Daarvoor	  was	  hij	  jarenlang	  één	  van	  de	  ar>s>eke	  leiders	  
van	  het	  succesvolle	  Hans	  Hof	  Ensemble.	  Plan	  d-‐	  stond	  op	  toonaangevende	  
fes>vals	  en	  won	  meerdere	  theaterprijzen.

Theaterbezoek

Educa>e	  instruc>efilmpje	  over	  hoe	  je	  je	  gedraagt	  bij	  het	  bezoek	  aan	  een	  
Theater:

https://www.youtube.com/watch?v=of0T3A0n--8

	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=of0T3A0n--8


1: Warming up: Zwemmen 
• Follow Leader 
• Tijd: 5 minuten 
• Muziek:  
• Opstelling: verspreid in zaal, op eigen plek 

De docent staat voor de groep en voert onderstaande bewegingen op de maat van de 
muziek uit. Bewegingen herhalen tot de muziek is afgelopen. 

-8x veren op de duikplank 
-Adem in, armen via zij en als dolfijn het water induiken (op voeten blijven staan)  
-4 x Schoolslag 
-4 x borstcrawl 
-1x kopje onder, spring omhoog 
-2 x watertrappelen met rechterbeen daarna 2x met linkerbeen (wijsvingers in de lucht) 
-16 huppelpassen naar nieuwe plek 
-Herhaal 
-Eindigen met afdrogen 

2: Wild water, Rustig water 
• Luisteren en Doen 
• Tijd: 7 minuten 
• Muziek: 
• Opstelling: verspreid in zaal, door zaal bewegen 

Docent laat verschillende muziek horen en de daarbij behorende beweging. Muziek geeft 
aan hoe het water beweegt: kabbelend, wild, bevroren, bubbelend. 

-Muziek 1: kabbelend. De kinderen maken golvende bewegingen met handen verplaat-
send door zaal 
-Muziek 2: Wild. De kinderen rollen over de vloer en zorgen dat ze niet botsen. 
-Muziek 3: Bevroren. De kinderen bewegen met stijve ledematen door de zaal. 
-Muziek 4: Bubbelend: De kinderen schudden met hele lichaam verplaatsend door zaal. 
-Muziek 5: Deze muziektrack wisselt steeds van muziek: de leerlingen luisteren aandach-
tig en voeren bijbehorende beweging uit. 

3: We heisen de zeilen 
• Inlevingsopdracht 
• Tijd: 7 minuten 
• Muziek:  
• Opstelling: Verspreid door zaal, eigen plek 

Docent heeft een zeildoek (klein laken) vast, de kinderen zetten de beweging het zeil 
maakt om met hun eigen lichaam.  

Draaien, vallen, opvouwen, gooien, kreukelen, oprollen, wapperen, verfrommelen. 



4: Kapitein 
• Leider Volger 
• Tijd 5 minuten 
• Muziek: 
• Opstelling: lange slinger 

Docent voorop, kinderen in een lange slinger erachter. Kapitein met zijn bemanning erach-
ter; de kapitein bepaalt richting.  

-Kronkelweggetjes door de zaal, cirkels, hoog en laag, is de zee wild of juist rustig. 
-Optie: 4 groepen maken en kapiteins aanwijzen. Alle groepjes bewegen tegelijkertijd door 
de zaal zonder te botsen met de andere schepen op zee.  

5: Zeehelden standbeelden 
• concentratie 
• Tijd 5 minuten 
• Muziek: 
• Opstelling: 2 aan 2 

Docent doet het 1x voor met een leerling.  

-A gaat in een ‘zeehelden’ houding staan.  
-B voegt zich bij A.  
-B blijft bevroren staan en A neemt een nieuwe houding aan ten opzichte van B.  
-A blijft staan en B neemt nu een nieuwe houding aan bij A. 
-Etc etc 

6: Golven 
• Synchroon bewegen 
• Tijd 5 minuten 
• Muziek:  
• Opstelling: rijtjes van 4 vanuit achterwand 

Docent laat de bewegingen zien: rennen, sprong met draai, kaars, opstaan, afduwen op 
bankje met in de lucht (handstand), wegrollen.  

-Bankje neerzeten 
-Kinderen zijn brede golf, met vieren op een rij, die precies gelijk bewegen. 
-Start tegen achterwand, uitkomen overkant 
-Kinderen in groepjes van 4 verdelen. 
-Met 1 groepje voordoen, ze volgen de snelheid van de docent (middelste) 
-Daarna groepjes 1 voor 1 naar overkant laten bewegen, waarbij doel is zo synchroon 
mogelijk te zijn 

	  	  
	  	  



Opdracht	  	  :	  reflecteren	  na	  de	  voorstelling

Materiaal:	  niets.  
Tijd:	  10	  minuten. 
Doel:	  reflecteren	  op	  de	  voorstelling.

	   •	   In	  de	  voorstelling	  zag	  je	  hoe	  een	  jonge	  man	  zijn	  droom	  waarmaakt.  
Hij	  gaat	  op	  reis	  op	  een	  schip	  en	  belee\	  avonturen.	  

	   	   -‐	  ben	  jij	  weleens	  op	  een	  schip	  geweest	  en	  hoe	  was	  dat	  op	  zee	  te	  drij-‐
ven.	  Hoe	  voelde	  dat	  en	  wat	  gebeurde	  er	  toen	  met	  jou? 
-‐	  wat	  doe	  jij	  als	  je	  iets	  heel	  graag	  wil?	   
-‐	  wat	  ….

	   •	   Wat	  heb	  je	  gezien	  in	  de	  voorstelling:	  wat	  vond	  je	  leuk,	  grappig,	  eng,	  
gevaarlijk,	  gek,	  zielig?	  

	   •	   Wie	  kan	  er	  iets	  nadoen	  uit	  de	  voorstelling?	   
	  


