
Voor docenten en cultuurcoördinatoren van 
MBO vakopleidingen in de podiumkunsten, 
vooropleiding dans, theaters en kunstinstellingen.

Jens van Daele & jongeren 
Jens van Daele’s Burning Bridges is een hedendaags dansgezelschap dat snelle, rauwe, explosieve dans 
maakt, uitgevoerd op live muziek. Je zou de voorstellingen dan ook beter dansconcerten kunnen noemen. 
De dans van Jens van Daele is krachtig, ongepolijst en poëtisch. Er wordt altijd gewerkt vanuit een emotie, een 
verhaal of een thema. Voor zomaar een mooi ballet moet je niet bij Jens zijn! Hij wil liever het publiek raken en 
laten 'denken' met hun buik. Zijn werk slaat sterk aan bij jongeren, omdat de stijl aansluit bij hun belevingswe-
reld, er naast dans ook muziek, theater, audiovisuele middelen in voorkomen en er een heel tof en nuttig 
educatieprogramma bij wordt aangeboden. 

Onze educatieve doelstelling is: Zo veel mogelijk jongeren bereiken, waarvoor we verdieping organiseren in 
de kunstvorm hedendaagse dans en een positieve (eerste) kennismaking met het idioom van Jens van Daele.  

Andere doelgroepen waar we educatie aanbieden zijn de bovenbouw van het VO, HBO en amateur dansscho-
len. Bij verschillende doelgroepen ligt de nadruk anders op wat we met hen willen bereiken.

MBO – vakopleidingen & VO - vooropleidingen 
Binnen het MBO richten we ons voornamelijk op de vakopleidingen in de podiumkunsten. 
Uiteraard de dansopleidingen, maar ook musical, theater, muziek en andere artiestopleidingen zijn groepen die 
we in het verleden succesvol bediend hebben en graag verwelkomen bij de voorstelling. Dit bezoek kan verrijkt 
worden door een inspirerende voorbereiding in de vorm van een workshop en/of een inleiding en reflectie.  Ook 
vooropleidingen dans zijn van harte welkom! 
Op deze manier komen jonge talenten in contact met een bijzonder gezelschap en maken zij kennis met 
professionele dansers, die veelal dezelfde weg als hen hebben afgelegd. De fysiek uitdagende en prikkelende 
dansworkshop die met veel enthousiasme wordt gegeven door de professionele dansers van het gezelschap 
is voor deze doelgroep super interessant!

JENS VAN DAELE’S BURNING BRIDGES
EDUCATIE


