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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 2022/2023. 
Het aanbod bestaat uit dansvoorstellingen in het theater en 
op school. Ook een project op maat is zeker mogelijk.

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



EDUCATIE OP SCHOOL

SALLY &philharmonie zuidnederland

HeartBeat@school 12-13 JAAR

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?

Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?

PRAKTISCH 

 Duur: 60 minuten

 Locatie: op school in de gymzaal of speelzaal

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

 Kerndoelen: 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Futbol Lesmateriaal: lessen op het digibord met instructievideo's

CALENDAR-CHECK Periode: januari en februari 2023

Sort-numeric-down Aantal: 1 klas

VO KLAS 1



PRAKTISCH 

 Duur: 45 minuten

 Locatie: in de klas

LIGHTBULB Thema’s: desinformatie, feiten versus fabels, kritisch denken

 Kerndoelen: 48, 50 t/m 52

Futbol Lesmateriaal: digitaal lesmateriaal

CALENDAR-CHECK Periode: oktober en november 2022

Sort-numeric-down Aantal: 1 klas

Tijdens deze eerste editie van In je smoel door SALLY en 
Het Laagland wanen leerlingen zich vanuit hun schoolbank 
in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Ze worden om de 
tuin geleid tijdens een performance waarin feiten en fabels 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. 

Makers Nina-Elisa Euson en Winston Ricardo Arnon dagen de 
jongeren op een fysieke en humoristische manier uit om na te 
denken over wat desinformatie en propaganda is. En over de 
manieren waarop jongeren hier zelf mee te maken hebben. In 
hoeverre zijn zij al verstrikt geraakt in algoritmes, filters en 
fake news? En hoe vind je door middel van kritisch denken een 
uitweg uit de fabeltjesfuik?

In je smoel - ECHTNEP 12-18 JAAR

Dans en theater héél dichtbij

VO KLAS 1 T/M 6

EDUCATIE OP SCHOOL

SALLY &Het Laagland



PRAKTISCH 

 Duur: variabel

 Locatie: in een dansstudio van SALLY of op school

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

 Kerndoelen: 6, 48, 50, 51, 52

Futbol Lesmateriaal: kijkwijzer

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 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.

Danslab 12-18 JAAR

Platform voor dans- en choreografietalent

BACKSTAGE BIJ SALLY

VO KLAS 1 T/M 6

SALLY &VIA ZUID



GOD is a DJ, the Xperience is een interactieve clubervaring 
speciaal voor scholieren vanaf 14 jaar. De jongeren worden 
ondergedompeld in de machtige energie van een club, met een 
DJ, videoprojecties en dansers die om hen heen bewegen. Het 
is een eerste kennismaking met het nachtleven, waar iedereen 
gelijk is en elke ‘signature dancemove’ even waardevol. Op de 
dansvloer mag iedereen zijn wie hij wil zijn en worden labels 
en hokjes weggevaagd. In spontane interacties tussen de 
jongeren, dansers en DJ ontstaan nieuwe dansbewegingen 
en ervaringen. Leerlingen met een liefde voor dans kunnen 
daarnaast ook deel uitmaken van SALLY’s danscrew. Tijdens 
de voorstelling zetten zij het podium in lichterlaaie.

GOD is a DJ, the Xperience 14+

Een interactieve clubbeleving

IN HET THEATER

VO KLAS 3 T/M 6

PRAKTISCH 

 Duur: 45 minuten

 Locatie: in het theater

LIGHTBULB Thema’s: zelfvertrouwen, identiteit, saamhorigheid, uitgaan

 Kerndoelen: past binnen CKV, KUA, LO en Dans (bovenbouw)

Futbol Lesmateriaal: een optioneel voortraject, een digitale 
lesbrief en participatie tijdens de voorstelling

CALENDAR-CHECK Periode: maart t/m juni 2023

Sort-numeric-down Aantal: max. 350



OP MAAT

Lessen op maat

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 bouwt met hoge kwaliteit bruggen tussen het 
onderwijs en de professionele danswereld.

Passend aanbod bij jouw vraag



Activiteit Leeftijd  1 x per dag 2 x per dag 3 x per dag Anders Speelperiode 

HeartBeat@school 12 - 13 jaar € 6,- per leerling * jan – feb 2023

In je smoel - ECHTNEP 12 – 18 jaar € 300,- € 500,- okt – nov 2022

Danslab 12 – 18  jaar € 30,- per klas
gehele  

schooljaar

GOD is a DJ, the 
Xperience

14+  € 1.950,-  € 3.250,-  n.v.t. mrt – jun 2023

Lessen op maat alle    in overleg
 gehele  

schooljaar

* te boeken via adeline.vancampen@philharmoniezuidnederland.nl 

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


