
Voor docenten en cultuurcoördinatoren VO scholen, 
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. 

Bovenbouw 
Ondanks dat de stukken geschikt zijn voor 12 jaar en ouder, richten we ons enkel op de bovenbouw voor de 
educatie. Onze doelstelling is namelijk:

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.  

Wanneer jongeren kijken naar hedendaagse dans, kunnen ze zich in een onbekende wereld begeven. 
We vinden het belangrijk dat degenen die we bereiken het cognitief ‘aan kunnen’. Dit wordt bewerkstelligd door 
ons te richten op de bovenbouw en een gedegen voorbereiding. Ons belangrijkste streven is namelijk dat de 
jongeren kennis maken met de passie voor, en de magie van het theater en hedendaagse dans om met een 
positieve ervaring rijker het theater weer te verlaten. 

CKV
Het voorstellingsbezoek en educatieprogramma is aangepast op de CKV nieuwe stijl. Dit nieuwe examenpro-
gramma ingaand in schooljaar 2017/2018 is in grote lijnen beschreven door het ministerie van OCW  en opge-
deeld in domeinen, thema’s en disciplines. Wij richten ons op de domeinen B “verbreden” en C “verdiepen”. 
Er zijn thema’s zoals “schoonheid en lelijkheid”  in verwerkt en het beslaat meerdere disciplines. 
Het educatieve product “workshop & artistieke of thematische verdieping” i.c.m. een voorstellingsbezoek past 
binnen de kaders van deze domeinen. 
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