
Geprikkeld, vragen, ideeën en/of energie om te bewegen? 
Neem contact op met Sanne Wichman sanne@dedansers.com. 
Graag gaan we met jullie in gesprek om tot een mooi programma 
te komen. Alle prijzen op aanvraag. 

De Dansers is een Utrechts gezelschap dat dansconcerten 
maakt: organische samenkomsten van energieke moderne 
dans en rauwe livemuziek. Hun danstaal is fysiek, eerlijk, 
energiek, rauw, vol risico, overtuigend, rijk aan acrobatisch 
partnerwerk en intuïtief. 

De Dansers gelooft in voorstellingen die ongeremdheid 
aanwakkeren en inspireren tot samenzijn, om lijfelijkheid en 
verbinding een plaats te geven in de samenleving. De groep 
is expert in de eerste kennismaking met dans en maakt 
voorstellingen voor kinderen, families en (jong)volwassenen, 
die spelen in theaters, op festivals en op scholen over de 
hele wereld.

educatie & 

participatie 

aanbod

Alle voorstellingen zijn voorzien 
van een uitgebreid educatie-
en contextprogramma waarbij 
het werk en de werkwijze van 
het gezelschap centraal staat 
en tools voor verrijking worden 
geboden. 

De Dansers gelooft in de 
waarde van dans vanaf jonge 
leeftijd. Een jong lichaam zit vol 
beweging, vráágt om rennen, 
springen en aanraken. In een 
jong brein moet de fantasie
op hol kunnen slaan. Die 
verbeeldingskracht kun je leren 
inzetten als bron van energie en 
inspiratie. Dans tastbaar maken 
en aan den lijve ervaren! 
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wordt gesteund door:

Maaktraject tijdens kunstvakantieweek op De Vrijstaat

Alvast een kijkje nemen? 
www.dedansers.com/educatie
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Maaktraject i.s.m. Ithaka ISK, presentatie tijdens Zingende Beelden Festival. 

contact
de dansers



Workshops

Losse workshop voor of na de 
voorstelling

De Dansers nemen je mee in hun wereld 
vol fantasie, energie, beweging, muziek 
en spel. Samen gaan we rollen, sluipen, 
tuimelen, springen, samenwerken, verha-
len dansen en heel moeilijke bewegingen 
leren. Actief op ontdekkingstocht door 
het werk van De Dansers. De laatste 10 

minuten doen we de deur open.  

 
De vloer op

Kun jij nog stil blijven zitten na deze 
voorstelling? Wacht niet langer en kom de 
vloer op om met ons mee te doen in het 
decor van de voorstelling. Als het even kan 

begeleiden we met livemuziek.

Foyeractiviteiten

Activiteiten in de foyer bij de diverse voor-
stellingen, variërend van een beeldende 
maak-activiteit aan tafel om te transfor-
meren in een speler uit de voorstelling tot 
een bewegingsactiviteit waardoor je dwars 
door de foyer gaat met een decorstuk.

theaters

Lesbrief
Een speels vormgegeven handvat voor leer-
krachten om inleidend, verdiepend en/of re-
flecterend met de klas in gesprek te gaan met 
concrete opdrachten om uit te voeren, evenals 
praktische tips voor het voorstellingsbezoek. 

Workshops
Dans in je lijf
Vanuit een voor- of nabeschouwing op de voor-
stelling gaan leerlingen, onder begeleiding van 
een vakdocent actief aan de slag met dans-
opdrachten van De Dansers. Fantasie en plezier 
in beweging staan centraal. Er wordt gewerkt 
aan samenwerken, lichamelijkheid, jezelf uit 
(durven) drukken, risico & (zelf)vertrouwen, over-
gave, verbeeldingskracht en associatief denken.

Dans in je hoofd 
Dans geeft ook beweging in je hoofd. De klas 
wordt een plaats voor vrijdenken; samen be- 
spreken we onze observaties en interpretaties. 
Heeft iedereen dezelfde ervaring? ‘Begrijpen’ 
we meer dan in eerste instantie gedacht? 
Deze lessen zijn gebaseerd op o.a. Visual 

Thinking Strategies en de methode van Barret. 

Leerkrachtentraining
De Dansers biedt ook teamtrainingen aan. 
Kom in beweging, ervaar het zelf, zet je zintui-
gen open en ga naar huis met diverse ener-
gizers en korte dansopdrachten die je morgen 
in de klas kunt toepassen.

scholen
Actieve, receptieve en reflectieve kunst-
educatie horen bij elkaar. De Dansers ge-
looft in de kracht van haar voorstellingen en 
in de verdieping die context of educatie kan 
bieden. Bij iedere voorstelling is een lesbrief 
en een workshop beschikbaar.

Maaktraject 

Naar aanleiding van een voorstelling 
van De Dansers gaan de deelnemers 
met een choreograaf aan slag. In een 
aantal repetities maken zij samen een 
korte voorstelling. Een vrijplaats voor 
experiment en creatie; de deelnemers 
doorlopen een creatief proces als 
dansers en werken nauw samen met 
professionele dansers en muzikanten. 

Dit project is mogelijk op scholen, 
in de wijk en in samenwerking met 
andere partners. 

Partnerschap 

In Utrecht heeft De Dansers een crea-
tief partnerschap met twee scholen, 
een duurzame verbinding binnen 
Creatief Vermogen Utrecht (CmK). 
Ook met andere scholen ontwikkelt 
De Dansers langere trajecten waarin 
bewegen in de klas, zelf dansen, creë-
ren en voorstellingen kijken elkaar 
versterken. Op die manier zaaien we 
bij de leerlingen bewegingsdrift, een 
vertrouwen in zichzelf, een begrip 
van wat dans kan zijn en een intieme 
vriendschap tussen de deelnemers.

gratis beschikbaar 
op www.dedansers.com/educatie

speelzaal

klaslokaal

60 min

60 min

maatwerk
Op aanvraag kijken we graag samen 
naar de mogelijkheden om een project 
op maat te maken dat past bij de 
doelgroep, het thema, de periode en de 
locatie. Hieronder een paar voorbeelden 
ter inspiratie

andere ruimte

podium

60 min

20 min
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