JENS VAN DAELE’S BURNING BRIDGES
EDUCATIE

Aanbod

Het aanbod wordt altijd goed afgestemd op de wensen van de school en is in allerlei vormen af te nemen.
We leveren maatwerk! Al deze producten zijn uitsluitend af te nemen in combinatie met een voorstellingsbezoek.

De workshop – must!
Tijdens de workshop gaan de studenten, onder leiding van de dansers uit de voorstelling, zelf aan de slag met
het energieke bewegingsmateriaal uit NachtHexen I. In het theater zien zij hun moves terug op het podium,
waardoor zij de voorstelling en het verhaal intenser beleven. De workshop bestaat uit een warming-up, een
deel solowerk en partnerwerk en wordt aangepast op het dansniveau van de studenten. Voor dansstudenten
wordt de taal, de techniek en werkwijze van de choreograaf op een hoger niveau aangeboden dan voor
studenten met weinig danservaring.
Inleiding & reflectie – aanrader
Middels creatieve werkvormen bereiden we de leerlingen voor op wat ze gaan zien en geven we ze houvast. In
de reflectie worden ze uitgedaagd hun bevindingen actief te delen. Dit is een verrijking voor de studenten, en
een positieve kennismaking met de hedendaagse dans van Jens van Daele.
De workshop & verdieping – interessant
Naast deze actieve voorbereiding duiken we ook graag met de studenten de diepte in. Wat drijft de kunstenaar? Hoe ziet het leven van een danser eruit? Hoe komt zo’n voorstelling tot stand? Dit zijn vragen die we
middels actieve werkvormen behandelen. Dus geen saaie presentatie, maar een samenzijn waar de studenten
geprikkeld worden zich te verplaatsen in leden van het gezelschap en zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
Lesbrief – mogelijk interessant
Ondersteunend aan het voorstellingsbezoek bieden we een gratis te downloaden lesbrief aan.

Bijzondere constructies
Premièreklas & lange termijn verbinding
Enkele klassen per jaar willen we meenemen in het maakproces van de voorstelling. Dit houdt in dat we elkaar
een paar keer ontmoeten, dan wel op de repetitielocatie in Arnhem als op school en we elkaar echt leren
kennen. Deze groep(en) krijgen gegarandeerd een plek tijdens de officiële première. Dit kan eventueel uitgebreid worden met een meerjaarlijkse verbinding, waarbij we voor invulling van een deel van het (dans)curriculum kunnen zorgen. Alles in overleg!
Schoolvoorstelling
Wil je met meer dan 100 studenten de voorstelling bezoeken? Dan is het (meestal) mogelijk een aparte
schoolvoorstelling te boeken onder schooltijd, in het theater.

NachtHexen I
Jens’ nieuwste voorstelling met de titel NachtHexen I,
gaat over de kracht van de vrouw, geïllustreerd door
een verhaal over een Russische eenheid van de luchtmacht van de Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Binnen het universum van de Russische
nachthexen plaatst Van Daele Jeanne d’Arc in het nu.
Hoe zou d’Arc ten strijde trekken in onze huidige
woelige tijden? In NachtHexen I versmelten krachtige
dans, emotioneel teksttheater en zinderende live
muziek, gebracht door een louter vrouwelijke cast van
internationale allure, tot een geheel wat je bij blijft.
Puur, energiek en sensitief zoals je van Jens van
Daele’s Burning Bridges gewend bent.

