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AANBOD SEIZOEN
2021 | 2022

IN HET THEATER

De Vuurvogel 2,5+/FAMILIE
Een bijzondere dansbeleving op betoverende muziek

De Vuurvogel is een beeldende dansvoorstelling voor de
allerkleinsten en hun familie over loslaten en lekker vrij
kunnen rondfladderen. Het liefste wil je de mooie Vuurvogel
dicht bij je houden, maar ook Vuurvogels moeten vrij kunnen
vliegen. Dan pas kunnen ze hun eigen krachten ontdekken om
de wereld te laten zien hoe bijzonder ze zijn.

Beste lezer,
Voor je ligt het programma van SALLY Dansgezelschap
Maastricht voor het seizoen 2021/2022. Dit zijn de producties
waarmee we de komende maanden langs theaters en scholen
zullen gaan touren. SALLY maakt virtuoze en technisch
uitdagende dansvoorstellingen en ontwikkelt educatie- en
participatieprogramma’s voor een jong publiek en hun familie.

PRAKTISCH

 Duur: 45 minuten inclusief mini-workshop

We hebben dit programma met ontzettend veel enthousiasme
voor ons alsmaar groeiende publiek samengesteld. Het
programma is geïnspireerd door wat er speelt in de wereld
om ons heen en we proberen hiermee zowel de allerjongste
danskijkers als ook volwassenen aan te spreken.

 Locatie: midden- en kleine zaal (toneel op toneel)

 Dansvloer: 10 x 10 x 5 m
WORKSHOP 
Tijdens de voorstelling nodigen we de kinderen samen mét hun
familie uit om op het podium hun eigen vleugels te spreiden in een
vrolijke mini-dansworkshop.

Laat je verassen door wat SALLY dit seizoen te bieden
heeft. We popelen om weer het land in te trekken, hier ons
SALLY publiek te ontmoeten en om samen de rijkdom, de
expressiekracht en vooral ook het plezier van dans te ervaren.
Want een voorstelling van SALLY is altijd meer dan kijken
alleen. Bij SALLY mag iedereen meedoen en de dans beleven!

THEMA’S LIGHTBULB
Vrijheid / loslaten / ontplooiing / beeldende kunst / interactie /
fantasie / ontdekken

Hopelijk tot dan(s)!

SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Februari t/m juni 2022

SALLY

IN HET THEATER

IN HET THEATER

Bange Rick 4+/FAMILIE

DANSLAB
on tour #1
10+/(JONG)VOLWASSENEN

Een dansvoorstelling voor alle bangeriken en waaghalzen

Live performances en spectaculaire digitale beelden in een
dynamische voorstelling!

In Bange Rick gaan 2 waaghalzen en 1 bangrik op avontuur.
Tijdens dit avontuur komt het drietal steeds meer in de
problemen. Hoe lossen ze dit op en hoe gaan ze om met de
angst die hierdoor ontstaat? Het tij keert als de bangrik het
heft in handen neemt. Hij gebruikt zijn fantasie om de angst
van zich af te schudden en als een echte waaghals neemt hij
de 2 anderen op sleeptouw naar de uitweg uit dit avontuur.

DANSLAB on tour #1 is een wervelende voorstelling waarin korte
dansstukken van een nieuwe generatie makers in de hedendaagse
dans elkaar in razendsnel tempo opvolgen. Live performances
en spectaculaire digitale beelden worden afgewisseld in een
dynamische voorstelling voor een nieuwsgierig publiek!
Choreografisch werk van onder meer Jennifer Romen (NBC World
of Dance), Roshanak Morrowatian (Prijs van de Nederlandse
Dansdagen 2020) en Justin de Jager (Holland’s Got Talent,
Rotterdam International Duet Choreography Competition 2019).

PRAKTISCH

 Duur: 45 minuten
 Locatie: kleine en middenzaal

 Dansvloer: 10 x 10 x 5 m

PRAKTISCH

 Duur: 55 minuten

WORKSHOP 
Na de voorstelling zal er een workshop plaatsvinden voor alle
bezoekers. We nodigen alle bangeriken uit om samen met
SALLY op het podium elkaars angsten te overwinnen. De jonge
bezoekers zullen als echte danshelden weer naar huis terugkeren.

 Locatie: midden- en grote zaal

 Dansvloer: 13 x 13 x 5 m
WORKSHOP 
In elke stad waar DANSLAB on tour #1 speelt vragen we de
plaatselijke dansliefhebbers om mee te doen aan ons programma.
Ze gaan aan de slag met een eigen (korte) dansfilm, die tijdens de
voorstelling in première zal gaan!

THEMA’S LIGHTBULB
Angst / avontuur / fantasie / samenwerken / overwinnen
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Eind september t/m eind november 2021

THEMA’S LIGHTBULB
Totaalervaring / experiment / toegankelijk / snel / jong / dynamisch
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Januari t/m mei 2022

IN HET THEATER
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Heartbeat 10+/FAMILIE

Dansje Taal 4-12 JAAR

Een prachtig samengaan van dans, muziek en spoken word

Taal opent je wereld

Het publiek ervaart 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 nieuw ontdekte hartslag te
accepteren en te vieren. Dans en muziek spelen een gelijkwaardige
rol op het podium. Zo ervaart het publiek behalve de dynamische
dans en ‘spoken word’ ook een aantrekkelijk concertprogramma van
een symfonieorkest. Op het repertoire staat muziek van Bach en
Beethoven tot de post minimal music van Vanessa Lann.

In Dansje Taal bundelt SALLY de kracht van dans met het
aanleren van een nieuwe taal. Onderzoek bewijst dat bewegen
en leren elkaar versterken; al bewegend doen kinderen
sneller nieuwe ervaringen en kennis op. Bij Dansje Taal leren
de kinderen op unieke wijze woorden, getallen en klanken
in het Engels, Frans of Duits via dans. Daarnaast is Dansje
Taal ook beschikbaar in het Nederlands, om kinderen in hun
eigen taal of kinderen die Nederlands als tweede taal leren te
ondersteunen bij hun ontwikkeling.

PRAKTISCH
PRAKTISCH

 Duur: 60 minuten

 Duur: Dansje Taal is beschikbaar via een interactieve website
___ en als workshop op maat.
 Locatie: op school in het klaslokaal

 Locatie: midden- en grote zaal, concertzaal

 Dansvloer: 12 x 12 x 5 m
WORKSHOP 
Scholen bezoeken voor aanvang de Heartbeat-markt waar ze
mini-dansworkshops krijgen van musici en dansers. Zo leren ze
over de instrumenten en de vertaling van muziek naar dans.
Scholen kunnen ook een dansworkshop in de klas aanvragen.

WORKSHOP 
SALLY biedt een speciale training aan die docenten in staat stelt
om Dansje Taal ook zelf toe te passen in de klas.
THEMA’S LIGHTBULB
Dansje Taal is inzetbaar in 4 thema’s: eten en drinken, op straat,
sociaal en het lichaam.

THEMA’S LIGHTBULB
Cross-over / klassieke muziek, dans, ‘spoken word’ / creatief
denken / je passie vinden
SPEELPERIODE
Najaar 2021

SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Gehele schooljaar / seizoen

CALENDAR-CHECK

EDUCATIE OP SCHOOL

In je Smoel 12-18 JAAR

SAL
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EDUCATIE OP SCHOOL

Dit Dat Dans 4-12 JAAR

Dans héél dichtbij!

Een voorstelling over ditjes en datjes in hedendaagse dans

Met In je Smoel presenteert SALLY een serie indringende interdisciplinaire voorstellingen, speciaal voor leerlingen van het voortgezet
onderwijs. SALLY trakteert de jongeren in hun eigen klaslokaal op
een onverwachte belevenis. Voor elke editie van In je Smoel werkt
SALLY samen met een partner uit een andere discipline (denk aan
opera, mode, theater, muziek en spoken word). Voor de eerste editie
bundelen we onze krachten opnieuw met die van Het Laagland. Dans
en theater worden met elkaar verweven om zo de dialoog aan te
gaan met de leerlingen over een actueel thema dat de jongeren van
nu aanspreekt. Dans en theater komen zo héél dichtbij!

Dit Dat Dans brengt het theater naar de school. Leerlingen
zien een hedendaags dansduet en gaan daarna, zowel verbaal
als fysiek, met elkaar in gesprek over wat ze gezien hebben.
Om hen te helpen bij het kijken naar en het begrijpen van de
dans, krijgen ze vooraf van de workshopleider een gerichte
kijkopdracht. Door de combinatie van verdiepende vragen en
actieve dansopdrachten wisselen de leerlingen ditjes en datjes
met elkaar uit. Een mooie kennismaking met dans.

PRAKTISCH
PRAKTISCH

 Duur: 45 minuten (lesuur)
 Locatie: klaslokaal
WORKSHOP 
De jongeren worden vóór de voorstelling betrokken bij de totstandkoming van de thematiek. Na de voorstelling worden de thema’s op een
actieve manier in de klas besproken en komt iedereen zelf in beweging!
THEMA’S LIGHTBULB
Omdat we inspelen op wat er speelt en leeft in de samenleving,
kan het thema per voorstelling verschillen.
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Oktober en november 2021

 Duur: 60 minuten (duet en workshop)
 Locatie: gymzaal, speellokaal, locatie naar keuze

 Dansvloer: 8 x 8 x 4 m
THEMA’S LIGHTBULB
Het leren vertalen en het beleven van hedendaagse dans /
interactief
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Gehele schooljaar / seizoen

Boekingen WWW.STIPPRODUCTIES.NL
Boekingen Limburg, educatie en meer informatie WWW.SALLYDM.NL

