SALLY Dansgezelschap Maastricht
Danspartner van voortgezet onderwijs
SALLY Dansgezelschap Maastricht produceert, innoveert en presenteert dans
voor het jonge publiek vanaf 2,5 jaar. Met een internationaal dansensemble en
topchoreografen uit binnen- en buitenland creëert SALLY virtuoze en technisch
hoogstaande dansvoorstellingen, die passen bij de beleving van jeugd, jongeren
en hun familie. Dat doet ze voor de theaters en festivals en voor het basis- en
voortgezet onderwijs in heel Nederland.

Een bijzondere ontmoeting
SALLY ziet educatie en participatie als een voorwaarde om de (kunst)beleving van
het jonge publiek te vergroten en het inzicht in de danskunst te verruimen. Met haar
actieve aanpak weet ze leerlingen en leerkrachten in het hele land zowel mentaal als
fysiek in beweging te krijgen. SALLY daagt uit om creatieve vaardigheden optimaal
in te zetten. En zet aan het denken, want SALLY’s producties gaan altijd ergens over.
Aan de hand van actuele thema’s laat ze jongeren de kracht en vreugde van dans
ervaren. Ook binnen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming en vakoverstijgend
weet SALLY met dans aan te sluiten bij wat in het onderwijs wordt aangeboden.
SALLY is vaste partner in het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit
en partner van diverse onderwijskoepels en onderwijsontwikkeling van PABO’s in
Limburg en Brabant. Onze dansdocenten (hbo opgeleid tot docent dans) zijn in
staat om leerlingen in korte tijd dans in al zijn facetten te laten beleven. Hiervoor
creëren zij een veilige maar uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen creatief,
dansant, fysiek en met plezier aan de slag gaan.

SALLY’s aanbod voor het voortgezet onderwijs
Het aanbod van SALLY voor het voortgezet onderwijs bestaat uit:
• Schoolvoorstellingen in het theater en op school / educatie bij schoolvoor
stellingen;
• Dansvoorstellingen op school;
• Activiteiten voor het speciaal voortgezet onderwijs;
• Maatwerkprojecten voor leerlingen van de onder- en bovenbouw van MAVO,
VMBO, HAVO en VWO;
• Projecten voor leerkrachten
De interactieve webomgeving www.ikwilmeersally.nl draagt bij aan de ondersteuning
op het gebied van dans. (Vak)leerkrachten in het onderwijs vinden hier extra of
verdiepend lesmateriaal.
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SCHOOLVOORSTELLINGEN IN HET THEATER
EN OP SCHOOL / EDUCATIE BIJ SCHOOLVOORSTELLINGEN

Heartbeat

Een prachtig samengaan van dans, muziek en spoken word
De leerlingen ervaren in Heartbeat het
verhaal van een jongen die geen hartslag
voelt. In beweging gezet door dans en
muziek gaat hij op (zelf)ontdekking. Deze
reis leert hem zijn nieuwe ontdekte hartslag
te accepteren en te vieren.
Dans en muziek spelen een gelijkwaardige
rol in deze productie die SALLY presenteert
in samenwerking met philharmonie
zuidnederland.
Met mini-workshops
Leerlingen bezoeken voor aanvang van
de voorstelling de Heartbeat-markt
in het theater. Hier volgen ze enkele
miniworkshops van musici en dansers,
waarin ze informatie krijgen over de
instrumenten en over de vertaling van
muziek naar dans en andersom.
Kijk voor meer praktische informatie en boekingen op:
www.philharmoniezuidnederland.nl/pQ0j4CM/groep-7-8-heartbeat

KEIHARD

Keiharde dans die raakt!
Met KEIHARD laat SALLY de leerlingen
ervaren hoe besmettelijk het is om naar
dans te kijken: intens, enerverend, vol humor
en keihard ‘in your face’. Om een aparte
beleving voor de leerlingen te creëren
nemen zij plaats in het décor zelf. Niet veilig
in het donker, maar midden in de arena,
rondom de dansvloer.
Kijk voor meer praktische informatie en
boekingen op:
www.sallydm.nl/ikwilmeersally/keihard
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DANSVOORSTELLINGEN OP SCHOOL (INCL. HET SPECIAAL ONDERWIJS)

Dance ID

Op zoek naar je eigen dansidentiteit
Dance ID brengt het theater naar de
school. Leerlingen zien in de gymzaal een
indrukwekkend hedendaags dansduet. Om
hen te ondersteunen in het begrijpen van
dans, krijgen ze van de workshopleider een
kijkopdracht mee. Na afloop van het duet
gaan de leerlingen, zowel verbaal als fysiek,
met elkaar in gesprek over de inhoud om
zo de beleving in alle vezels van hun lijf te
ervaren. De interactieve dansvloer neemt
jongeren op in de dans en de opdrachten en
biedt hen een unieke ervaring.
Dance ID laat jongeren op een actieve
manier en met al hun zintuigen dans
ervaren op hun eigen school. Ze worden
meegenomen naar een wereld van dans,
kijken, denken en doen. Ze worden
uitgedaagd om betekenis te geven aan
abstractie, kritisch te kijken en denken, en
vol zelfvertrouwen andere meningen te
respecteren. De dansers van SALLY en de
workshopdocent helpen het jonge publiek
op weg bij deze totaal nieuwe ervaring,
door een indrukwekkend hedendaags
dansduet en een actieve reflectie. Tijdens de
workshop gaan zij op zoek naar hun eigen
dansidentiteit. Deze interactieve voorstelling
opent zo inzichten die anders verborgen
blijven. Dance ID is ook mogelijk voor het
speciaal voorgezet onderwijs, hierbij staat
het beeldende extra centraal binnen de
voorstelling en workshop.
Kijk voor meer praktische informatie en boekingen op:
www.sallydm.nl/educatie/dance-id
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MAATWERKPROJECTEN VOOR LEERLINGEN
VAN DE ONDER- EN BOVENBOUW VAN VWO, HAVO EN VMBO

Danslab

Platform voor choreografietalent
In SALLY’s Danslab ontdekken getalenteerde
danskunstenaars nieuwe manieren om hun
verhalen te vertellen via dans en beweging.
Het Danslab biedt werkruimte én een
platform aan jonge choreografen die aan
het begin van hun carrière staan, alsook aan
gerenommeerde choreografen die hun stijl
willen verfijnen.
SALLY nodigt scholen graag tijdens het
creatieproces uit om een kijkje te komen
nemen in het Danslab. Leerlingen krijgen
uitleg over het maakproces. Nog belangrijker
is dat zij co-creator worden van een werk,
door de actieve uitwisseling van ideeën
tussen hen en de maker. Het denken en
handelen van het publiek scherpt het werk
van de choreograaf aan. Tegelijkertijd
ontwikkelen de jonge kijkers door hun
actieve deelname zelf nieuwe vaardigheden
en kennis op het gebied van dans.
Kijk voor meer praktische informatie en boekingen op:
www.sallydm.nl/danslab

Les op maat
Voor scholen is het mogelijk om les(sen) op
maat aan te vragen, die gekoppeld kunnen
worden aan de vakken Dans, LO, CKV en
Kunst algemeen. SALLY staat in alle vakken
garant voor een actieve, receptieve en
reflectieve benadering van dans en geeft
inzicht in de professionele danswereld.
Kijk voor meer praktische informatie en
boekingen op: www.sallydm.nl
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PROJECTEN VOOR LEERKRACHTEN

Workshops op maat
SALLY deelt graag haar inzicht op het
gebied van danseducatie voor jongeren met
docenten. Hiervoor biedt zij ook workshops
op maat aan voor een docententeam.

Kosten en boeken?
Voor vragen over kosten en boekingen van het educatiemateriaal van SALLY kunt u contact opnemen
met Axelle De Rore via axelle@sallydm.nl.
Informatie?
Voor inhoudelijke vragen over de educatieprojecten van SALLY Dansgezelschap Maastricht kunt u
contact opnemen met Sophie van Heesewijk via sophie@sallydm.nl.
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