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INLEIDING

Beste programmeur,
Voor je ligt het wervelende programma van SALLY
Dansgezelschap Maastricht seizoen 2022/2023. Met
ongelofelijk veel plezier hebben we dit programma voor ons
alsmaar groeiende publiek samengesteld. Want hoewel de
wereld om ons heen constant verandert, willen wij een vaste
waarde zijn in het leven van ons jonge publiek. Het theater biedt
ons hiervoor een prachtige plek. Hier komt alles samen: publiek,
dansers en de pure beleving van de voorstelling.
SALLY presenteert zich in jouw theater niet alleen met een voorstelling, maar met een
totaalprogramma. Zodra het publiek binnen is, wordt het in beweging gezet en begint
de theaterbeleving. Laat je verrassen door wat SALLY dit seizoen te bieden heeft. Een
extra bijzonder seizoen voor ons, want in 2022 viert SALLY haar 16e verjaardag! We
staan te popelen om met onze actuele en energieke ‘Sweet Sixteen’ producties in jouw
theater te staan.
Boek jij SALLY? Fijn! Dan hangen we samen de slingers op!
Graag tot dan(s)!

SALLY

SALLY beweegt de wereld, beweeg je mee?
SALLY Dansgezelschap Maastricht vertelt
actuele en maatschappelijke verhalen door
middel van dans. Vanuit haar Danshuis
aan de Maas treedt SALLY met passie en
kwaliteit naar buiten. In voorstellingen,
workshops en danslabs. In het theater, op
school en op straat.
SALLY gelooft in de veranderkracht van
dans. Dans zet je lichaam in beweging. Dans
laat je hart een sprongetje maken en nieuwe
energie door je lichaam stromen.

Als je danst, begin je aan een
ontdekkingsreis langs ongekende
mogelijkheden. Je leert vertrouwen op je
eigen expressie en ontdekken wie je bent.
Dans herleidt je aandacht van hoofd naar
hart. Beweging maakt vrij.
SALLY’s gezelschap is internationaal. SALLY
staat voor respect en verdraagzaamheid en
brengt eerst jou en vervolgens de toekomst
in beweging. Dans met ons mee, op weg
naar een nieuwe morgen!
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IN HET THEATER

GOD is a DJ
14+/VOLWASSENEN

Een ode aan
de dansvloer
SA L LY 2022 | 2023

14+ / VOLWASSENEN

Een avond jezelf verliezen, om jezelf weer helemaal
terug te vinden. Met de voorstelling GOD is a DJ brengt
SALLY de bijna religieuze dansbeleving van de club over
naar het theater. Dompel jezelf onder in een draaikolk
van bewegingen, een woeste mix van geluiden en een
explosie van beelden. Ervaar de dansbare atmosfeer en het
saamhorigheidsgevoel dat heerst op de dansvloer.
GOD is a DJ is een grensverleggende
voorstelling met een hoge dansbaarheid.
Hier mag iedereen zijn wie die wil zijn.
Labels en hokjes gaan in rook op. De DJ
bepaalt het verloop van de voorstelling:
van euforie naar catharsis, en eindigend
in een rituele stilte. Artistiek leider Stefan

Ernst brengt samen met gastchoreografen
Winston Arnon en Jennifer Romen de
beleving van de club naar het theater.
In een voorstelling waarin dans,
livemuziek, belichting en beeldende kunst
samensmelten.

PRAKTISCH
 Zaal: midden- en grote zaal
 Afmetingen: 13 x 13 x 5 m
 Duur: 60 minuten

SPEERPUNTEN 
• De beleving van een club in het theater
• Met een live DJ op het toneel
• Na afloop meedansen in een afterparty op
het podium
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Maart t/m juni 2023

WIST JE DAT...

Er is ook een speciale schoolvoorstelling
beschikbaar. GOD is a DJ, the Xperience biedt
een extra interactieve ervaring voor jongeren
tussen de 14 en 18 jaar. Zie p.12-13 voor
meer informatie.
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IN HET THEATER

Bange Rick
4+/FAMILIE

Een dansvoorstelling
voor alle waaghalzen
én bangeriken
SA L LY 2022 | 2023

4+ / FAMILIE

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
 Zaal: kleine en middenzaal
 Afmetingen: 10 x 10 x 5 m
 Duur: 45 minuten
EDUCATIE 
Voor aanvang van de voorstelling begint het
avontuur van Bange Rick in de foyer van
het theater met het nabouwen van een deel
van het decor. Na afloop van de voorstelling
vindt er op het podium een dansworkshop
plaats. SALLY nodigt de kinderen uit om
in verschillende dansopdrachten hun
ervaringen te delen, angsten te overwinnen
en als ware danshelden het podium te
verlaten onder groot applaus van de
aanwezigen in de zaal.

SPEERPUNTEN 
• Herkenbare thematiek voor iedere
bangerik in wie een waaghals schuilt
• Met een fantasierijk decor en kostuums
• Een gratis educatief programma voor
én na de voorstelling
SCHOOLVOORSTELLING 
Bange Rick is ook beschikbaar als
schoolvoorstelling in het theater voor het
primair onderwijs (groep 1 t/m 4).
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Oktober en november 2022

PERSQUOTES



“Het uitnodigende plezier spat af van
SALLY’s Bange Rick” - Theaterkrant

W W W. SA L LY D M . N L
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OP SCHOOL

Dit Dat Dans
4 - 12 JAAR

Kijken, denken én
doen: kennismaking
met hedendaagse dans
SA L LY 2022 | 2023

4 - 12 JAAR

Dit Dat Dans is een voorstelling, een workshop én een
interactief concept in één pakket. Speciaal gemaakt om
kinderen op verschillende manieren naar hedendaagse
dans te laten kijken en dans te beleven. Een dynamische
afwisseling van kijken, denken en doen voor kinderen van
4 t/m 12 jaar.
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. Als hulp bij het kijken
naar en begrijpen van de dans, krijgen

PRAKTISCH
 Zaal: op school (gymzaal/speellokaal/
locatie naar keuze)
 Afmetingen: 8 x 8 x 4 m
 Duur: 60 minuten
EDUCATIE 
Dit Dat Dans is geschikt voor het primair
onderwijs (groep 1 t/m 8) en voor het
speciaal basisonderwijs.

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 dans.

SPEERPUNTEN 
• Kennismaken en actief meedoen met
hedendaagse dans
• Samen kijken, praten en dansen op een
interactieve dansvloer
• Enthousiaste reacties van docenten
VRIJE VOORSTELLING 
Dit Dat Dans is ook beschikbaar als vrije
voorstelling (bijvoorbeeld op festivals).
Er zijn dan twee varianten mogelijk: voor
kinderen van 4 t/m 8 jaar en voor kinderen
van 8 t/m 11 jaar.
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Gehele schooljaar

DIT DAT DANS IS...

een voorstelling, een workshop én een
interactief concept in één pakket.
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OP SCHOOL

In je Smoel
12 - 18 JAAR

Dans héél dichtbij
SA L LY 2022 | 2023

SAL
LY
Het
Laag &
land

12 - 18 JAAR

Met In je Smoel presenteert SALLY een serie indringende,
interdisciplinaire dansvoorstellingen, speciaal voor
leerlingen van het voortgezet onderwijs. SALLY trakteert
jongeren binnen de vertrouwde omgeving van hun eigen
klaslokaal op een onverwachte belevenis. Voor elke editie
van In je Smoel zoekt SALLY de samenwerking op met een
partner uit een andere discipline zoals theater, muziek
opera, mode en ‘spoken word’.
Voor de eerste editie bundelt SALLY
haar krachten opnieuw met die van Het
Laagland. Dans en theater worden met
elkaar verweven, om zo met de leerlingen
de dialoog aan te gaan over een actueel
thema dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar
van tevoren hebben bepaald. Wat vinden
deze jongeren belangrijk? Waar willen

PRAKTISCH
 Zaal: op school (klaslokaal)
 Afmetingen: klaslokaal
 Duur: 45 minuten
EDUCATIE 
Aan de hand van de interdisciplinaire
voorstelling brengt SALLY maatschappelijke
thema’s de klas in. Al in het voortraject
zijn jongeren betrokken bij de keuze voor
de thematiek van de voorstelling. SALLY
kan op deze manier inspelen op wat hen
bezighoudt. Na de voorstelling gaan de
leerlingen in de klas in gesprek en komen ze
ook zelf in beweging!

ze graag met elkaar over praten en wat
komt misschien niet 1,2,3 ter sprake op
het schoolplein? SALLY en Het Laagland
brengen de onderwerpen op een actieve
én fysieke manier dichtbij. Zo dichtbij
dat het moment ontstaat dat er wel over
gesproken moet worden.

SPEERPUNTEN 
• Een unieke, interdisciplinaire
dansvoorstelling
• Een belevenis ‘in je smoel’, dichtbij in het
vertrouwde klaslokaal
• Hedendaagse thema’s die jongeren
bezighouden
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Oktober en november 2022

W W W. SA L LY D M . N L

IN JE SMOEL IS...

Dans en theater met
elkaar verweven
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SCHOOLVOORSTELLING IN HET THEATER

GOD is a DJ
the Xperience
14 - 18 JAAR

Een interactieve
dansbeleving
SA L LY 2022 | 2023

14 - 18 JAAR

GOD is a DJ, the Xperience is een interactieve ervaring
speciaal voor scholieren vanaf 14 jaar. De jongeren worden
ondergedompeld in de machtige energie van een club, met
een live-DJ, videoprojecties en dansers die voor en om hen
heen bewegen.
Op de dansvloer van deze bijzondere club
heerst een enorm saamhorigheidsgevoel.
Hier mag iedereen zijn wie die wil zijn
en worden labels en hokjes weggevaagd.
Iedereen is gelijk en elke ‘signature
dancemove’ even waardevol. In spontane

PRAKTISCH
 Zaal: midden- en grote zaal
 Afmetingen: 13 x 15 x 5 m
 Duur: 45 minuten
EDUCATIE 
Tijdens GOD is a DJ, the Xperience
participeren de leerlingen op drie levels:
1. In een optioneel voortraject, waarin
leerlingen hun dansvaardigheden kunnen
ontwikkelen en verdiepen.
2. Door middel van een digitale lesbrief
waarin leerlingen o.a. een dans aanleren
die zij tijdens de voorstelling kunnen
uitvoeren.
3. Tijdens interactieve en dansante
ontmoetingen tussen dansers, DJ en de
leerlingen in de voorstelling.

interacties tussen de jongeren, dansers
en DJ ontstaan nieuwe dansbewegingen
en ervaringen. De DJ bepaalt het tempo.
Haar beats bepalen het verloop van ‘the
Xperience’.

SPEERPUNTEN 
• Interactie met de dansers en DJ
• Met een live DJ op het toneel
• The Xperience biedt jongeren een (eerste)
kennismaking met de energie van een club
SPEELPERIODE CALENDAR-CHECK
Maart t/m juni 2023

‘’Als je
danst, voel je je vrij.
Op de dansvloer kun je jezelf
overgeven aan die vrijheid: aan wie je
bent en aan wie je wilt zijn.’’
- Stefan Ernst, SALLY’s artistiek
directeur
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SALLY DANST, ONTMOET

Educatie en participatie
Naast de (educatie)producties in deze
brochure, biedt SALLY creatieve en leerrijke
dansworkshops op maat, kijkjes achter de
schermen en een uniek programma om
de taalontwikkeling van jonge kinderen
door middel van dans te stimuleren. Een
educatief programma van SALLY staat voor

een ervaring die kinderen en jongeren laat
nadenken, leert kijken en laat bewegen. Alle
educatieve activiteiten kunnen aangepast
worden aan de vraag van bijvoorbeeld de
school. Voor meer informatie, stuur een mail
naar educatie@sallydm.nl en wij helpen je
graag verder.

SALLY TV
SALLY TV is de online huiskamer van
SALLY. Hier bieden we een overzicht
van danstutorials en challenges, online
registraties van voorstellingen en ander
bijzonder videomateriaal. Zo kan je hier
bijvoorbeeld alle afleveringen van onze
tv-serie Vreemde Eend terugkijken die NPO

Zapp uitzond. Maar we bieden er vooral ook
inspiratie om zelf lekker te bewegen: ouders
en hun kinderen, met je collega’s of als goed
begin van de dag. Je vindt SALLY TV op onze
website sallydm.nl/sally-tv.
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ÉN EXPERIMENTEERT

Danslab
In SALLY’s Danslab bieden wij, samen met
VIA ZUID, ruimte aan danskunstenaars die op
zoek zijn naar nieuwe manieren om verhalen
te vertellen via dans en beweging. Het lab
biedt werkruimte én een platform aan jonge
choreografen die aan het begin van hun
carrière staan, maar ook aan gerenommeerde
choreografen die hun stijl willen verfijnen.
Via workshops, bijvoorbeeld op school en in
de dansstudio’s van SALLY, wordt het publiek
intensief bij het maakproces betrokken.

Bijzondere makers uit het Danslab zij o.a.
Roshanak Morrowatian (o.a. winnares van
de BNG Bank Dansprijs en de Prijs van de
Nederlandse Dansdagen), Justin de Jager
(o.a. winnaar van de Leo Spreksel Award
en halve finalist van Holland’s Got Talent)
en Jennifer Romen (o.a. bekend van het
tv-programma Dance Dance Dance en haar
deelname aan de Amerikaanse hitserie World
Of Dance).
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BOEKINGEN
STIP producties
www.stipproducties.nl
SALLY Dansgezelschap Maastricht
Boekingen Limburg, educatie en meer informatie
www.sallydm.nl
boekingen@sallydm.nl

