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SALLY beweegt de wereld

Wij zijn SALLY. De onrust in je lijf, het sprongetje van je 
hart. Een dynamisch avontuur, een ontdekkingsreis langs 
ongekende mogelijkheden. Wij zijn de kracht van dans, de 
energie die door je lichaam stroomt. Die je aandacht herleidt 
van hoofd naar hart. De beweging die vrij maakt.

Met dans vertellen wij een verhaal dat geen woorden nodig 
heeft. Ons gezelschap is internationaal; ons lichaam spreekt 
een eerlijke taal die alle kleuren verbindt. Wij leren jonge 
mensen vertrouwen op hun eigen expressie en geloven in wie 
ze zijn. Met dans brengen wij eerst de mens, dan de toekomst 
in beweging.

Dans jij met ons mee? 

Voor je ligt het educatief aanbod van SALLY Dansgezelschap 
Maastricht voor het primair en speciaal onderwijs seizoen 
2022/2023. Het aanbod bestaat uit dansvoorstellingen in 
het theater en op school, online en offline educatieprojecten, 
projecten op maat en trainingen voor leerkrachten.

Kijk voor meer informatie op onze website www.sallydm.nl of 
neem contact met ons op via boekingen@sallydm.nl 



IN HET THEATER

Een dansvoorstelling voor alle bangeriken en waaghalzen

Bange Rick 4+

In Bange Rick gaan drie vrienden met elkaar op avontuur. 
De één is een echte waaghals, de ander een bangerik. En de 
derde? Die wil vooral lol maken. Tijdens hun ontdekkingstocht 
komen ze in spannende situaties terecht. Ze dagen elkaar 
spelenderwijs uit nieuwe dingen te proberen. Wie durft van de 
hoogste rots te springen? En wie durft te vliegen? Durft de 
waaghals alles en de bangerik niks of is zélfs de waaghals wel 
eens bang? Ieder doet het op zijn eigen manier. Maar samen 
gebeurt er iets bijzonders. De kracht van vriendschap blijkt 
zelfs de grootste angst te kunnen temmen.

PRAKTISCH 

 Duur: 45 minuten

 Locatie: in het theater

LIGHTBULB Thema’s: angst, avontuur, vriendschap

 Kerndoelen: 54, 55, 56

Futbol Lesmateriaal: digitaal educatiepakket met o.a. 
dansinstructiefilmpjes, actieve opdrachten en vragen voor 
groepsgesprekken.  
Aanvullend zijn er workshops op school mogelijk. 

CALENDAR-CHECK Periode: oktober - november 2022

Sort-numeric-down Aantal: max. 250 leerlingen (incl. begeleiding) per 
voorstelling

GROEP 1 T/M 4



SALLY &Het Laagland

“Goeiemorgen Buur! Goeiemorgen Buuf!”

Vreemde Eend in de klas 4+

Alles is netjes, rustig en onder controle in de straat van Buuf 
en Buur. Totdat er een nieuweling naast hen komt wonen. Met 
de komst van deze vreemde eend wordt de straat op zijn kop 
gezet. Staan Buuf en Buur open voor deze nieuweling? Is er 
wel plek op het picknickkleed voor een derde persoon? En wie 
is hier nu eigenlijk de vreemde eend? 

Vreemde Eend in de klas is een online educatiepakket van 6 
lessen met instructiefilmpjes, opdrachten en vragen. Via het 
digibord beleven kinderen de voorstelling Vreemde Eend, doen 
ze diverse dans- en theateropdrachten én gaan ze met elkaar 
in gesprek over anders zijn, iemand buitensluiten en vrienden 
maken. De leerkracht hoeft de kinderen slechts te coachen.

PRAKTISCH 

 Duur: de 6 lessen zijn flexibel inzetbaar

 Locatie: op school via het digibord

LIGHTBULB Thema’s: anders zijn, angst voor het onbekende, 
vriendschap

 Kerndoelen: 9, 11, 12, 37, 54, 55, 56, 58

CALENDAR-CHECK Periode: gehele schooljaar

CUBES Aantal: het pakket wordt afgenomen per school

GROEP 1 T/M 4

EDUCATIE OP SCHOOL



Het ontdekken van ditjes en datjes in hedendaagse dans

Dit Dat Dans 4-12 JAAR

Dit Dat Dans is een voorstelling, workshop en interactief concept 
in één. Speciaal gemaakt om kinderen op verschillende manieren 
naar hedendaagse dans te laten kijken en begrijpen. Dit Dat 
Dans brengt het theater naar de school. Leerlingen zien een 
hedendaags dansduet en gaan daarna, zowel met woorden als met 
bewegingen met elkaar in gesprek over wat ze gezien hebben. Als 
hulp bij het kijken naar en het begrijpen van de dans, krijgen ze 
vooraf een gerichte kijkopdracht van SALLY. Door de combinatie 
van verdiepende vragen en actieve dansopdrachten wisselen de 
leerlingen ditjes en datjes met elkaar uit. Een mooie kennismaking 
met hedendaagse dans.

PRAKTISCH 

 Duur: 60 minuten

 Locatie: op school

LIGHTBULB Thema’s: hedendaagse dans beleven en begrijpen

 Kerndoelen: 9, 11, 12, 37 54, 55, 56, 58

CALENDAR-CHECK Periode: gehele schooljaar

Sort-numeric-down Aantal: max. 55 leerlingen in het primair onderwijs en 
max. 25 leerlingen in het speciaal onderwijs

GROEP 1 T/M 8

EDUCATIE OP SCHOOL



PRAKTISCH 

 Duur: filmpjes van +/- 5 minuten per stuk

 Locatie: op school via het digibord

LIGHTBULB Thema’s: taal (Nederlands)

 Kerndoelen: 9, 11, 12, 37, 54, 55, 56, 58

CALENDAR-CHECK
Periode: gehele schooljaar (elk kwartaal is er materiaal 
voor opeenvolgende leerjaren beschikbaar)

CUBES Aantal: er zijn pakketten per twee leerjaren beschikbaar

Dansje Taal is een online dans- en taalprogramma. Het bundelt de 
kracht van dans met het aanleren van een taal. Al bewegend doen 
kinderen namelijk sneller nieuwe ervaringen en kennis op. Hoe leuk is 
het dan om dansend een taal te leren! Dansers Ivan en Kiki nemen de 
leerlingen van groep 1 t/m 8 mee in de wereld van taal. Samen met 
de leerlingen ontdekken ze op een actieve en plezierige manier de 
klanken, letters, spellingsregels en schrijfwijzen van het Nederlands.

Dansje Taal 4-12 JAAR

Taal opent je wereld

GROEP 1 T/M 8

EDUCATIE OP SCHOOL



EDUCATIE OP SCHOOL

PRAKTISCH 

 Duur: variabel

 Locatie: in een dansstudio van SALLY of op school

LIGHTBULB Thema’s: backstage, co-creatie, maakproces

 Kerndoelen: 9, 11, 12, 37, 54, 55, 56, 58

Futbol Lesmateriaal: actieve nabespreking

CALENDAR-CHECK Periode: gehele schooljaar

Sort-numeric-down Aantal: in overleg

In SALLY’s DANSLAB ontdekken getalenteerde dansers 
en choreografen nieuwe manieren om hun verhalen te 
vertellen via dans en beweging. SALLY nodigt leerlingen 
graag uit om deze talenten te ontmoeten en mee te kijken 
bij het maakproces van hun nieuwe dansstukken. Tijdens de 
ontmoeting krijgen de leerlingen uitleg van de maker en na 
het zien van de choreografie geven zij hun reactie. Wat raakte 
hen? Wat vonden ze interessant? Door de actieve deelname 
ontwikkelen de jonge kijkers nieuwe vaardigheden en kennis op 
het gebied van dans en aan de andere kant scherpt hun input 
het werk van de choreograaf aan.

Danslab 4-12 JAAR

Platform voor dans- en choreografietalent

GROEP 1 T/M 8



EDUCATIE OP SCHOOL

HeartBeat@school is een duet tussen danser en musicus, een 
workshop van een dansdocent en digitaal lesmateriaal. Tijdens 
de voorstelling volgen de leerlingen een danser die geen 
heartbeat meer heeft. Door de muziek van de violiste wordt 
hij aangemoedigd weer in verbinding te komen met zijn gevoel 
én met de wereld om hem heen. Tijdens zijn zoektocht krijgt 
hij onverwachts hulp van de leerlingen. De ervaringen van de 
leerlingen worden tijdens de workshop omgezet in woord en 
beweging. Daar doen de leerlingen inspiratie op om vervolgens 
met behulp van de interactieve website, onder begeleiding van 
hun eigen leerkracht, een voorstelling te maken die antwoord 
geeft op de vraag: Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?

HeartBeat@school
Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?

SALLY &philharmonie zuidnederland

PRAKTISCH 

 Duur: 60 minuten

 Locatie: op school in de gymzaal of speelzaal

LIGHTBULB Thema’s: cross-over, je passie vinden

 Kerndoelen: 9, 11, 12, 37, 54, 55, 56, 58

Futbol Lesmateriaal: lessen op het digibord met instructievideo's

CALENDAR-CHECK Periode: maart en april 2023

Sort-numeric-down Aantal: 1 klas

GROEP 7 EN 8



Passend aanbod bij jouw vraag

Ben je op zoek naar passend aanbod voor een cultuurdag 
of projectweek op school? Heb je een wens in het kader van 
Cultuureducatie met Kwaliteit? Of zou je graag een dansdocent 
en danser in de klas willen uitnodigen? Dat kan! SALLY ontwikkelt 
op aanvraag workshops, cursussen en lessen voor verschillende 
leerjaren en passend bij diverse onderwijsstromingen en 

behoeften. Daarnaast verzorgen wij ook docententrainingen op 
maat op het gebied van hedendaagse dans en/of vakoverstijgend 
werken. 

SALLY Dansgezelschap Maastricht staat in alle gevallen garant 
voor een actieve, receptieve en reflectieve benadering van dans 
en bouwt met hoge kwaliteit bruggen tussen het onderwijs en de 
professionele danswereld.

Activiteit Leeftijd  1 x per dag 2 x per dag 3 x per dag anders speelperiode 

Bange Rick 4+ € 1.250,00 € 2.000,00 nvt okt-nov 2022

Vreemde Eend in 
de klas

4+ € 125,- per school
gehele  

schooljaar

Dit Dat Dans 4 – 12 jaar nvt € 1.000,00 € 1.250,00
gehele  

schooljaar 

Dansje Taal 4 – 12 jaar    
€100,- | €150,- | €200,-  

(1 pakket, 2 pakketten, totaalpakket)
gehele  

schooljaar

Danslab 4 – 12 jaar € 30,- per klas
gehele  

schooljaar

HeartBeat@
school

10 – 12 jaar    € 6,- per leerling * mrt-apr 2023

Meer informatie WWW.SALLYDM.NL 
Contact en boekingen BOEKINGEN@SALLYDM.NL

* te boeken via adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl 


