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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 voortgezet onderwijs seizoen 2021/2022.
Het aanbod bestaat uit dansvoorstellingen in het theater en
op school, educatieprojecten, maatwerkprojecten voor het
voortgezet en speciaal onderwijs en speciale trainingen voor
docenten.
Kijk voor meer informatie op onze website www.sallydm.nl of
neem contact met ons op via boekingen@sallydm.nl

IN HET THEATER

DANSLAB
on tour #1
12-18 JAAR
Een wervelende voorstelling waarin korte dansstukken van
een nieuwe generatie makers elkaar in razend tempo opvolgen

In Danslab on tour #1 worden live performances en spectaculaire
digitale beelden afgewisseld in een dynamische voorstelling voor
een nieuwsgierig publiek. Jonge makers laten door middel van
experimenten en verbindingen met nieuwe technologieën zien wat
er binnen de hedendaagse dans allemaal mogelijk is.
Voorafgaand aan de voorstelling daagt SALLY danstalenten van lokale
middelbare scholen en dansscholen uit om ook aan de slag te gaan met
een dans voor de toekomst. Onder begeleiding van een dansdocent van
SALLY wordt een korte dansfilm gemaakt, die tijdens de voorstelling
van Danslab on Tour #1 in première zal gaan in het theater.
Na afloop van de voorstelling neemt iedereen deel aan de DANSLAB
on tour GAME. Bij dit digitaal en interactief spel dat draait om
dansmoves is een hoop plezier, concentratie en beweging verzekerd!

PRAKTISCH



Duur: 45 minuten (excl. workshop)

 Locatie: workshops op school, voorstelling en première
dansfilm in het theater

LIGHTBULB



Thema’s: experiment / talent / toekomst van dans / film

CALENDAR-CHECK

Periode: januari t/m mei 2022

Doelgroep: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo
Vakken: CKV en dans
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“Ik heb geleerd
dat mijn
lichaam ook een
instrument is”
Leerling van het Porta Mosana College
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Heartbeat 12+
Een prachtige combinatie van dans, muziek en 'spoken word'

In HeartBeat gaat een jongen op zoek naar zijn hartslag. In beweging
gezet door dans en muziek gaat hij op ontdekking. De reis leert hem
zijn nieuw ontdekte hartslag te accepteren en te vieren.

"Live
performances
en spectaculaire
digitale
beelden"

Dans en muziek spelen een gelijkwaardige rol op het podium.
Zo bevat de voorstelling naast 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.

Voor aanvang van de voorstelling HeartBeat bezoeken
leerlingen de HeartBeat-markt waarbij ze mini-workshops
krijgen van musici en dansers. Zo leren zij meer over de
instrumenten en over de vertaling van muziek naar dans. Op
aanvraag zijn er ook workshops in de klas mogelijk.

PRAKTISCH



Duur: 60 minuten (incl. bezoek aan HeartBeat-markt)

 Locatie: In het theater

LIGHTBULB

Thema’s: cross-over / klassieke muziek / 'spoken word' /
je passie vinden




Doelgroep: brugklas praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo

CALENDAR-CHECK

Periode: najaar 2021

Vakken: CKV en dans

“Wauw! De
dansers wekken
allerlei emoties
in je op, je wordt
letterlijk in de
voorstelling
meegetrokken”
Leerling van de Kunstfabriek

EDUCATIE OP SCHOOL

DANCE ID 12-18 JAAR
Op zoek naar je eigen dansidentiteit

Dance ID staat voor ‘Dance idea’: als je geen idee hebt van wat
je nou van dans moet vinden, maar ook voor het vinden van
je eigen ‘dans identiteit’. Leerlingen zien in de gymzaal een
indrukwekkend hedendaags dansduet. Om hen te ondersteunen
bij het kijken naar en het begrijpen van de dans, krijgen ze
vooraf van de workshopleider een gerichte 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. Ze worden uitgedaagd om
betekenis te geven aan abstractie, kritisch te kijken en denken,
en vol zelfvertrouwen andere meningen te respecteren. Tijdens
de workshop gaan zij op zoek naar hun eigen dansidentiteit. De
interactieve dansvloer neemt de jongeren op in de dans en de
opdrachten en biedt hen zo een unieke ervaring.

PRAKTISCH



Duur: 60 minuten (duet en workshop)

 Locatie: gymzaal op school

LIGHTBULB

Thema’s: hedendaagse dans / begrijpen / respect /
identiteit




Doelgroep: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo

CALENDAR-CHECK

Periode: gehele schooljaar

Vakken: CKV en dans
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DANSLAB 12-18 JAAR
Platform voor dans- en choreografietalent
In SALLY’s DANSLAB ontdekken getalenteerde dansers en
choreografen nieuwe manieren om hun verhalen te vertellen via
dans en beweging. SALLY nodigt scholen graag uit om een kijkje
te komen nemen tijdens het creatieproces in de dansstudio’s.
Leerlingen krijgen tijdens het bezoek aan SALLY uitleg over
het maakproces en ze mogen hun input geven aan de maker.
Door de actieve deelname ontwikkelen de kijkers nieuwe
vaardigheden en kennis op het gebied van dans en aan de
andere kant scherpt hun input het werk van de choreograaf aan.

PRAKTISCH



Duur: varieert per DANSLAB

 Locatie: dansstudio van SALLY of gymzaal op school

LIGHTBULB



Thema’s: backstage / co-creatie / maakproces

CALENDAR-CHECK

Periode: gehele schooljaar

Doelgroep: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo
Vakken: CKV, KUA en dans

OP MAAT

“Ik kreeg
kippenvel, dit is
een ervaring die
elke groep zou
moeten hebben”
Docent Bram Janssen

OP MAAT

LESSEN OP MAAT 12+
Passend aanbod bij jouw vraag
Ben je op zoek naar passend aanbod voor een cultuurdag of
projectweek op school? Of zou je graag een dansdocent en
danser in de klas willen uitnodigen tijdens een CKV, KUA of
LO-les? Dat kan! SALLY ontwikkelt op aanvraag workshops,
cursussen en lessen voor verschillende leerjaren en
leerniveaus.
Mocht je op zoek zijn naar een training voor het onderwijzend
personeel op het gebied van hedendaagse dans? Ook dan
ben je bij SALLY aan het juiste adres. Wij verzorgen op maat
docententrainingen en gebruiken SALLY's danstaal om actief
kennis te maken met de wereld van dans.
SALLY Dansgezelschap Maastricht staat in alle gevallen
garant voor een actieve, receptieve en reflectieve benadering
van dans en geeft een verfrissende kijk op de professionele
danswereld.

"SALLY vertelt
een verhaal
door middel van
dansen"
Leerling van het Porta Mosana College

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

