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WIE IS SALLY
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Veel liefs van

SALLY

Welkom in de wereld van SALLY 

Met plezier presenteren wij het programma van SALLY 
Dansgezelschap Maastricht voor seizoen 2023-2024. Dit 

nieuwe programma hebben wij speciaal gemaakt voor 
het jonge danspubliek (en hun omgeving): geïnspireerd 
door wat er leeft in de wereld. Gedreven om de jongste 

danskijkers, maar ook (jong)volwassenen aan te spreken 
op hun talenten, zodat zij hun kansen in de wereld 

vergroten. En vastbesloten om het publiek mee te nemen 
op een ontdekkingsreis langs ongekende mogelijkheden.  

SALLY beweegt de wereld!

Je komt SALLY overal tegen dit seizoen: 
in het theater, in de wijk, op festivals en 
scholen, op straat en op tv. Voor al die 
locaties bieden wij een totaalbeleving 
aan, waarmee wij kinderen, jongeren en 
de wereld – letterlijk en figuurlijk – willen 
bewegen. Kijken naar dans en zeker ook 
meedansen herleidt je aandacht van het 
hoofd naar het hart. Je leert te vertrouwen 
op je expressie en ontdekt wie je bent. Dans 
maakt je vrij. Vrij om jezelf te zijn. 

Bij SALLY DANST gaat het dan ook 
om méér dan dans alleen. In boeiende 
voorstellingen vertellen wij actuele en 
maatschappelijke verhalen door middel 
van dans. Steeds afgestemd op een 
leeftijdsgroep. 

SALLY ONTMOET verbindt verschillende 
doelgroepen uit het onderwijs, uit de buurt, 
uit andere (kunst)werkvelden en families 
met dans. 

SALLY EXPERIMENTEERT richt zich 
op talentontwikkeling en innovatie. 
Dit seizoen gaat een nieuwe generatie 
makers in SALLY’s Danslab aan de slag. 
Onder begeleiding van het artistiek team 
van SALLY onderzoeken zij hun stijl en 
ontwikkelen zij nieuwe stukken. Zodra zij er 
klaar voor zijn, gaan deze makers samen op 
tournee! #spannend! 

En via SALLY TV brengt SALLY haar 
unieke danswereld naar de huiskamer van 
dansliefhebbers over de hele wereld.

Duik in deze brochure, laat je verrassen 
door SALLY en dans met ons mee naar een 
nieuwe morgen!



DANSMAKER BIJ SALLY

Thirza Riphagen

“Ik word gelukkig als kinderen 
zo puur op dans reageren”
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“Ik word zo gelukkig van hoe puur kinderen op dans 
reageren,” vertelt Thirza Riphagen. “Je moet iets met hun 
interactie doen, waardoor het meteen heel spannend wordt 
voor mezelf als danser. Zeker als het publiek heel dicht op 
de dansers zit, wat bij veel voorstellingen van SALLY het 

geval is.” 
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Thirza Riphagen volgde de opleiding Urban 
Contemporary/JMD aan de Academie voor 
Theater en Dans van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens haar 
studie liep ze stage bij SALLY en vervolgens 
trad ze als danser toe tot het gezelschap. 
Na een jaar van repetities en voorstellingen 
ging ze aan de slag in SALLY’s Danslab, de 
danswerkplaats voor een nieuwe generatie 
makers, om zich verder te ontwikkelen tot 
choreograaf: “Tijdens een repetitie kwam ik 
tot het besef dat ik meer wilde dan alleen 
dansen. Ik loop over van ideeën en heb het 
jonge publiek zoveel te vertellen. Onder 
de begeleidende vleugels van Krisztina 
de Châtel maakte ik twee choreografieën 
die onderdeel werden van de voorstelling 
DANSLAB on tour #1. Het was heel 
spannend om mijn werk te delen met het 
publiek. Met Kubus verbaasde ik jongeren 
over de ongekende mogelijkheden van 
het lichaam. En het thema van Offline, de 
impact van de smartphone op de jeugd, was 
heel herkenbaar voor jongeren.” 

Als vierjarige begon Thirza Riphagen zelf 
met dansen en toen ze acht jaar oud was, 
wist ze dat ze danseres wilde worden. Ze 
vindt dans heel belangrijk voor kinderen: 
“Met dans kun je een verhaal op een andere 
manier zonder woorden vertellen. Door te 
bewegen kun je dingen loslaten en nieuwe 

dingen toelaten. Daardoor kun je dingen 
verwerken en komt je creativiteit los.” Dit 
speelt nog steeds een rol in haar werk, als 
danser én als choreograaf: “Ik ben iemand 
die heel sterk naar mijn lichaam luistert en 
ik vertrouw op mijn instinct. En daarnaast 
ben ik een tikje eigenwijs. Als je mij een 
choreografie geeft, kan ik het niet laten om 
daar een eigen draai aan te geven. Noem 
mij maar een maker-danser. Tijdens mijn 
ontwikkeling als choreograaf heb ik ontdekt 
hoe belangrijk het is om in al mijn creatieve 
eigenwijsheid dicht bij het onderwerp te 
blijven. De impact op een jong publiek is 
veel groter als de lijn van het thema van de 
voorstelling zuiver blijft.” 

Voor DANSLAB on tour #2 maakt Thirza 
Riphagen in SALLY’s Danslab een nieuwe 
choreografie over de impact van zwijgen: 
“Het bijzondere aan de DANSLAB on tour-
voorstellingen is dat ze worden afgesloten 
met een videogame waaraan écht iedereen, 
dansers en publiek, meedoet. Dat is elke 
keer weer een onvergetelijke belevenis. Ik 
kijk ernaar uit om ook bij DANSLAB on tour 
#2 deze bijzondere ervaring te creëren.”  
 
“Ik kwam tot het besef dat ik meer wilde 
dan alleen dansen. Ik loop over van 
ideeën en heb het jonge publiek zoveel te 
vertellen.”

INTERVIEW



2+SALLY DANST

De Vuurvogel Stel je voor…  
je ziet een héél bijzondere vogel.  

Het liefst wil je hem dicht bij je houden.  
Maar als hij vrij kan rondfladderen, is hij op z’n mooist.  

Kun jij de vogel laten gaan?

Een bijzondere dansbeleving 
over vrij rondfladderen
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2+

De Vuurvogel is een beeldende 
dansvoorstelling voor de allerkleinsten 
en hun familie over vrij zijn, het nest 
verlaten en lekker kunnen rondfladderen. 
Tijdens de voorstelling kan iedereen 
zich laten meevoeren door zachte, 
dansende objecten en betoverende muziek 
geïnspireerd op Stravinsky’s Vuurvogel.

De Vuurvogel is een bijzondere 
interactieve dansontmoeting waarbij een 
kind met zijn ouders/verzorgers in lijf, hart 
en hoofd de betovering van de voorstelling 
ervaart. 

Het interactieve avontuur van De 
Vuurvogel begint al in de foyer met een 
verbeeldingsvolle actieve introductie. 
Ook tijdens de voorstelling maakt het 
publiek actief deel uit van het verhaal. 
Tijdens de dansontmoeting tussen kind 

en ouder(s)/verzorger(s) en dansers krijgt 
de betovering van de voorstelling handen 
en voeten. Zeker ook door het speelse 
materiaal dat het publiek na afloop 
mee naar huis krijgt om daar samen De 
Vuurvogel nog verder te ontdekken. 

ONTMOETINGEN BIJ DE VUURVOGEL 

 Duur: 35 minuten

CALENDAR-CHECK Speelperiode: april t/m juni 2024

 Geschikt voor: 2+ en familie

 Zaal: toneel-op-toneel

 Speelvlak: 10 x 10 x 5 m

User-friends Capaciteit: 50 (toneel op toneel)

 Thema: verbinding tussen ouder en kind

REPRISE
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SALLY DANST

De Grote Gele 
Graafmachine

Voor alle kleine krachtpatsers 
en meebewegende dwarsliggers

4+

Welkom onder de motorkap van de grootste krachtpatser 
van iedere bouwplaats: De Grote Gele Graafmachine. 

Onderdelen schuiven in elkaar, knallen uit elkaar. Klabam, 
kaboem en de klus is klaar.
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Vier goed geoliede onderdelen doen 
altijd precies wat van een graafmachine 
wordt verwacht. Totdat één deel er ineens 
anders over denkt. Dit onderdeel wil los. 
Waarom alleen maar graven en scheppen 
en nooit springen of steppen? Hoezo is een 
cementmolen niet om in te slapen? Zou een 
graafmachine niet kunnen dansen als hij 
toch al zo soepel beweegt? En waarom kun 
je met een wc borstel niet je tandenpoetsen? 
De onderdelen twijfelen hardop of al die 
afspraken wel kloppen. Twijfel je mee? 

Makers en vaders Stefan en Lennart 
vragen zich af hoe het toch komt dat 
kleuters zo geobsedeerd kunnen zijn door 
graafmachines of hijskranen. Hoe komen 
die fascinaties tot stand? Biologisch of 
aangeleerd? In De Grote Gele Graafmachine 
worden alle regels en gewoontes vrolijk door 
de wc gespoeld en ideeën bijgespijkerd.   
 
Na het succes van Vreemde Eend opnieuw 
een aanstekelijke mix van dans en 
theater van SALLY en Het Laagland. Een 
bonte bende voor alle bouwers, brekers, 
dwarsliggers en meebewegers vanaf 4 jaar. 

4+

De kennismaking met de Grote Gele 
Graafmachine en diens onderdelen begint al 
in de klas aan de hand van een educatieve 
video waarin de cast zelf de thema’s van de 
voorstelling introduceert.  
 
Na afloop van de voorstelling volgt 
een tweede video waarin dieper op de 
thema’s wordt ingegaan. Daarnaast 
wordt inspiratiemateriaal aangereikt 

dat leerkrachten handvatten biedt om 
op creatieve wijze met de thematiek 
van de voorstelling aan de slag te gaan. 
Prikkelende doe-opdrachten voor in de klas 
laten de beleving van de voorstelling verder 
beklijven en brengen verdieping aan.   
 
Bij vrije voorstellingen wordt de beleving 
versterkt door speelblokken in de foyer en 
een give away die stimuleert tot napraten.  

ONTMOETINGEN BIJ DE GROTE GELE GRAAFMACHINE

 Duur: 50 minuten

CALENDAR-CHECK Speelperiode: okt/nov 2023 en jan/feb 2024

 Geschikt voor: 4+ en familie, PO groep 1-4

 Zaal: kleine zaal

 Speelvlak: 10 x 10 x 5 m

User-friends Capaciteit: 250 / 200 schoolvoorstelling

 Thema: bevragen van regels en gewoontes

SALLY &Het Laagland
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NIEUW



SALLY DANST

DANSLAB on tour #2

Een wervelende dansvoorstelling 
van een nieuwe generatie makers

10+ / VOLWASSENEN
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In DANSLAB on tour #2 volgen choreografieën van een 
nieuwe generatie makers in de hedendaagse dans elkaar 
in razendsnel tempo op. De wervelende dansvoorstelling 

bestaat uit een bijzondere mix van dansstukken o.a. 
gemaakt door Thirza Riphagen. 
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Thirza Riphagen maakte indruk met haar 
choreografieën Kubus en Offline tijdens 
DANSLAB on tour #1 en komt deze editie 
met een spetterend nieuw stuk. Daarnaast 
ontdek je als eerste het werk van Liam 
Francis, de winnaar van de Rotterdam 
International Duet Choreography 
Competition (RIDCC) SALLY partner award. 

Alle choreografieën zijn ontwikkeld in het 
Danslab, dé werkplaats voor innovatie 
in hedendaagse dans van SALLY en 
talentontwikkelaar VIA ZUID.

In dit danslaboratorium is volop 
geëxperimenteerd met nieuwe dansstijlen, 
moderne interpretaties, uitdagende 
thema’s en onverwachte combinaties. 
Met een explosie van vernieuwende 
hedendaagse dans tot gevolg.  
 
Ook het publiek wordt opgenomen in het 
dansexperiment, want het interactieve 
dansspel uit DANSLAB on tour #1 komt 
terug! Deze game zet het hele publiek in 
beweging en de zaal op z’n kop. 

10+ / VOLWASSENEN

De uitkomst van het Danslab is een zaal 
vol dansend en enthousiast publiek. De 
succesvolle DOT game keert terug in 
#2! Want…er zijn nieuwe makers, nieuwe 
stukken en nieuwe boodschappen. In de 
DOT game ervaart het publiek zelf de 
handtekening van de maker. 

De kettingreactie die in de zaal ontstaat 
tijdens de game, wordt op school al 
voorbereid met behulp van onderzoekend 
lesmateriaal en uitdagende opdrachten. Dit 
lesmateriaal is zo ontwikkeld dat docenten 
er zelf mee mogen experimenteren met de 
klas. Heb je liever een beetje assistentie in 
de klas? Op aanvraag verzorgt SALLY de 
voorbereiding in de klas en zorgt voor een 
explosie van dans en onderzoeksplezier.

ONTMOETINGEN BIJ DANSLAB ON TOUR #2

 Duur: 60 min vrije voorstelling / 45 min schoolvoorstelling

CALENDAR-CHECK Speelperiode: maart t/m juni 2024

 Geschikt voor: PO klas 7-8 en VO klas 1-6

 Zaal: midden- en kleine zaal

 Speelvlak: 10 x 10 x 5 m

User-friends Capaciteit: 400 / 250 schoolvoorstelling

 Thema: dansexperiment, podium voor talent

NIEUW
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Onze doeleinden variëren van het leren kijken 
en praten over dans, tot het ontwikkelen 
van nieuw talent. En van taalverbetering en 
versterking van non-verbale communicatie tot 
inspiratie om het eens op een andere manier 
te proberen. Samen met SALLY doet jong en 
oud nieuwe ervaringen op. In de ontmoeting 

ontdekken we wie we zijn, leren we allemaal 
iets nieuws en werken we aan vertrouwen, in 
ons ons lijf en in onze mogelijkheden. SALLY 
brengt mensen in beweging. Ook mensen die 
zelf denken dat zij dit misschien niet (meer) of 
niet goed kunnen.

Een onvergetelijke ervaring

Je ontmoet SALLY in het theater, op school, 
in de wijk, online en op festivals. Voor iedere 
doelgroep hebben we geschikte activiteiten. 
Of we ontwerpen speciaal voor jou een 
productie op maat, afgestemd op de locatie. 
Ons internationale team spreekt vele talen en 

kan daardoor goed aansluiten op de wensen 
en behoeften van de deelnemer(s).

Voor meer informatie of vragen over SALLY 
Ontmoet kun je een mail sturen naar  
sophie@sallydm.nl.

Even praktisch

Bij SALLY Ontmoet draait alles om 
participatie, educatie en het creëren van 
een levendige community voor (jeugd)
dans. De ontmoetingen zijn uiteenlopend; 
van een prikkelende workshop voor 

leerkrachten tot een volledige theaterzaal 
in beweging. Van kijkjes achter de schermen 
en dansvoorstellingen op school tot een 
dansdocent op locatie of een interactieve 
uitwisseling via digitale methoden. 

SALLY Ontmoet

SALLY ONTMOET SALLY ONTMOET
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SALLY ziet jou, hoort jou 
en doet met jou nieuwe 
ervaringen op.

“Het was veel te mooi om in woorden te kunnen vertellen. 
Ik heb zoiets nog nooit gezien.” - docent uit Den Haag 

“Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou 
vinden, maar verrassend genoeg vond ik 
het echt heel leuk.” - leerling uit Breda 



Dit Dat Dans neemt je op school, in de wijk of tijdens 
een festival mee op ontdekkingsreis en laat je jouw wereld 

delen met anderen. Dankzij een duet van heel dichtbij, 
actieve dansopdrachten en verdiepende vragen leer je zelf 

betekenis te geven aan hedendaagse dans. Dit seizoen staat 
het duet Cirkel uit SALLY’s Danslab centraal in Dit Dat Dans. 

SALLY ONTMOET
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Een interactieve kennismaking 
met hedendaagse dans

4-12 JAAR
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Dit Dat Dans
4-12 JAAR | DANS OP SCHOOL, WIJK, 
THEATER OF FESTIVAL

NIEUW
 DUET

Dit Dat Dans leert kinderen hedendaagse 
dans te vertalen en beleven. De twee 
dansers bewegen voor, achter, naast en 
zelfs mét de kinderen. Maar waar kijken 
ze nu eigenlijk naar? Welk verhaal haalt 
een kind uit de bewegingen van het duet? 
En wat zien anderen in dit duet? Als ze 
vervolgens zelf met de bewegingen aan de 
slag gaan, deelt iedereen zijn eigen verhaal 

en leren ze hun eigen ruimte af te tasten en 
die van de ander te respecteren. 

Dit Dat Dans begint en eindigt met de 
voorstelling en de workshop. Voorbereidend 
of verwerkend lesmateriaal is voor deze 
voorstelling niet nodig. Stap lekker open en 
nieuwsgierig binnen en verlaat na 60 min 
verrijkt de ruimte.

ONTMOETINGEN BIJ DIT DAT DANS

 Duur: 60 minuten (duet + workshop)

CALENDAR-CHECK Speelperiode: gehele schooljaar

 Geschikt voor: PO groep 1-8, SO

 Zaal: midden- en grote zaal

 Speelvlak: 8 x 8 x 4 m (gym-/speelzaal / festivallocatie)

User-friends Capaciteit: 50 PO / 25 SO

 Thema: hedendaagse dans ontdekken

Dit Dat Dans – Cirkel gaat over het vieren 
van persoonlijkheden. Ben je introvert of 
juist extravert? Hoe ver ga je over (eigen) 
grenzen om een ander te bereiken? Of vind 
je elkaar halverwege? 

Dit Dat Dans is beschikbaar in 
verschillende edities. Zo is de ouder/kind 
versie ideaal voor een festival of jeugddag 
in het theater en aanpasbaar in tijd. De 
afgelopen jaren heeft SALLY veel kennis 

en ervaring opgedaan in het speciaal 
onderwijs. Dit Dat Dans brengt een 
beleving tot stand in de veilige omgeving 
van de eigen school. Door de beeldende 
taal van dans en de pedagogische 
kwaliteiten van ons docententeam kunnen 
leerlingen onbeperkt genieten van de 
voorstelling, de dansopdrachten en elkaar. 
Ze zullen de aanwezigen verbazen met 
hun mogelijkheden en talenten op de 
dansvloer. 



SALLY ONTMOET
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Taal opent je wereld

Dansje Taal
PO | GROEP 1-8

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. 

PO | GROEP 1-8
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 NIEUW
 | ONLINE

Dansje Taal brengt leerlingen in beweging, 
spelenderwijs gaan ze samen aan de slag 
met taal. Het is een volledig lesprogramma 
voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. De 
leerstof wordt in een interactieve video 
geïntroduceerd en via dans uitgelegd en 
geoefend. In de verwerkingsopdrachten 

ontdekken leerlingen de leerstof via 
(prenten)boeken, muziekopdrachten, 
knutselopdrachten en meer. Dansje Taal 
biedt alle leerlingen de kans om op een 
actieve, plezierige en creatieve manier te 
stoeien met taal. 

ONTMOETINGEN BIJ DANSJE TAAL

 Duur: filmpjes van +/- 5 minuten per stuk

CALENDAR-CHECK Speelperiode: gehele schooljaar

 Geschikt voor: PO groep 1-8

 Locatie: op school via het digibord

User-friends Capaciteit: één klas

 Thema: taal (Nederlands)

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

In 2018 won SALLY de publieksprijs van 
Het Europees Talenlabel, een Europese 
prijs ter aanmoediging van innovatieve 
taalprojecten. Na een succesvolle 

crowdfundactie, onderzoekstraject en 
doorvertaling is de website van Dansje 
Taal klaar om met de wereld gedeeld te 
worden. 



SALLY ONTMOET
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Wie is hier nu eigenlijk 
de vreemde eend?

Vreemde Eend  
in de klas
PO | GROEP 1-4

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? 

PO | GROEP 1-4
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 ONLINE

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.

ONTMOETINGEN BIJ VREEMDE EEND IN DE KLAS

 Duur: de 6 lessen zijn flexibel inzetbaar

CALENDAR-CHECK Speelperiode: gehele schooljaar

 Geschikt voor: PO groep 1-4, SO

 Locatie: op school via het digibord

User-friends Capaciteit: het pakket wordt afgenomen per school

 Thema: anders zijn, angst voor het onbekende, vriendschap

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

SALLY &Het Laagland

De voorstelling Vreemde Eend uit 2019 
bracht in de klas veel gesprekken op 
gang. Enthousiaste leerkrachten konden 
met het thema veel kanten op en gaven 
aan deze voorstelling meerdere jaren te 

willen inzetten. Sally i.s.m. Het Laagland 
ontwikkelden vanwege de verdere digitale 
ontwikkelingen in het onderwijs Vreemde 
Eend in de klas.



SALLY ONTMOET

Loop je mee of 
blijf je achter?

Revolt Relive
VO | KLAS 1-6

Revolt Relive is een stormachtige dansvoorstelling die de 
huidige tijdsgeest weerspiegelt. In deze voorstelling die 

jong en oud diep raakt, leggen zes jonge dansers hun hart 
en ziel bloot. Zij komen samen in opstand door voor hun 

persoonlijke protest te kiezen. 

VO | KLAS 1-6
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De online registratie van Revolt is in het 
lespakket Revolt Relive opgeknipt in 
verschillende fragmenten. Per fragment 
worden jongeren uitgedaagd om betekenis 
te geven aan wat ze zojuist hebben gezien.  
Nadat ze de gehele voorstelling hebben 

bekeken, gaan ze zelf aan de slag met 1 
van de multidisciplinaire opdrachten en 
delen ze vervolgens hun eigen gedachten 
en gevoelens over de huidige maatschappij 
met elkaar. 

ONTMOETINGEN BIJ REVOLT

 Duur: 4 lessen van 45 minuten

CALENDAR-CHECK Speelperiode: gehele schooljaar

 Geschikt voor: VO klas 1-6, MBO en HBO

 Locatie: in de eigen klas

User-friends Capaciteit: per klas

 Thema: opstand, jezelf zijn in een groep, protesteren, vrede

 Kerndoelen: 36, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54

SALLY maakte en danste Revolt in 2015, 
maar besloot om de voorstelling in 2021 
opnieuw (online) te presenteren aan 
klassen in het VO, MBO en HBO. In een 
tijd waarin de wereld soms even te veel 

wordt en van alles losmaakt bij jongeren, 
is kunst een veilige manier om je frustratie 
te uiten, je angsten te delen met anderen 
en oplossingsgericht naar de toekomst te 
kijken.  

 ONLINE
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PERSQUOTE 

“Een heftig en integer 
beeldverhaal” 
 - Theaterkrant



SALLY ONTMOET
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Ontdek danstalent

Danslab
PO & VO | OP SCHOOL | STUDIO SALLY

In SALLY’s DANSLAB ontdekken een nieuwe generatie 
makers nieuwe manieren om hun verhalen te vertellen via 

dans en beweging. 

PO & VO
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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 maker aan.

ONTMOETINGEN BIJ HET DANSLAB

 Duur: variabel

CALENDAR-CHECK Speelperiode: gehele schooljaar

 Geschikt voor: PO & VO

 Locatie: op school | studio SALLY

User-friends Capaciteit: in overleg

 Thema: backstage, co-creatie, maakproces

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

In het Danslab vinden makers de tijd en 
ruimte om op zoek te gaan naar nieuwe 
manieren om met beweging en dans 
hun verhalen te vertellen. Makers die 
aan het begin van hun carrière staan 
kunnen er in een onderzoeksvraag duiken. 
Gerenommeerde makers kiezen ervoor 

om in SALLY’s danswerkplaats hun stijl 
te verfijnen. Of hun focus op het creëren 
van nieuw werk voor een jong publiek 
aan te scherpen. SALLY’s Danslab is 
een belangrijke ontmoetingsplaats voor 
danstalent én danspubliek. 

ONTW
IKKELING



SALLY ONTMOET
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Workshops passend bij jouw vraag

Dansproject  
op maat
AL

Onder de noemer bis! bis! bis! bieden SALLY 
Dansgezelschap Maastricht, theatergezelschap Het Laagland 
en philharmonie zuidnederland hun educatieve cultuuraanbod 

voor het primair onderwijs in Limburg gebundeld aan. 

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 zoek je een 
inspirerende sessie tijdens een bijeenkomst op het werk, in 

de wijk of op een andere locatie? Dat kan!

SALLY ONTMOET
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 Duur: in overleg

 Geschikt voor: PO, SO, VO, MBO, HBO, dansscholen, professionals

 Locatie: in overleg

User-friends Capaciteit: in overleg

envelope Boekingen: SALLY, boekingen@sallydm.nl

Zowel SALLY Dansgezelschap Maastricht, 
als theatergezelschap Het Laagland 
en philharmonie zuidnederland maken 
voorstellingen voor de jeugd. Daarnaast 
maken ze voorstellingen voor de jeugd 
met uitdagend, prikkelend en inspirerend 
educatief aanbod. SALLY maakt dans, 
Het Laagland theater en de philharmonie 
muziek. In 2021-2024 behoren ze ook 
alle drie tot de BIS, oftewel de landelijke 
Basisinfrastructuur en zijn daardoor 
unieke spelers op het gebied van cultureel 
jeugdaanbod.

De drie gezelschappen werkten eerder al op 
diverse vlakken met elkaar samen. Zo delen 
ze op regelmatige basis kennis met elkaar 
en ontwikkelden ze samen voorstellingen. 

Nicolle van Lith (SALLY): “We bundelen 
onze krachten graag om samen tot betere 
en unieke producten te komen. Dat 

deden we onder andere al op het vlak van 
voorstellingen, en nu ook bij het aanbod van 
ons educatief programma.” 

Simone Mager (Het Laagland): “We 
hebben een gezamenlijke missie en dat is 
kinderen kennis laten maken met cultuur. 
Volgens ons is dit een onmisbaar aspect 
in de opvoeding van ieder kind, want het 
opent zoveel mogelijkheden voor hen. Hun 
fantasie wordt geprikkeld, hun beleefwereld 
wordt groter en we brengen hen op een 
andere manier in aanraking met thema’s 
die voor hen van belang zijn.” 

Adeline van Campen (philharmonie 
zuidnederland): “Daarnaast willen we 
kinderen zoveel mogelijk onderdompelen 
in de magie van het theater: dat 
grote gebouw, het zachte pluche, de 
indrukwerkkende zaal en vooral de live-
ervaring.”

SALLY ontwikkelt op aanvraag workshops, 
cursussen en lessen voor verschillende 
leeftijden, thematieken en doelstellingen. Of 
de vraag vanuit het onderwijs, bedrijfsleven, 
de zorg, andere kunsten of het sociale 
domein komt, we denken graag met je mee 
en ontwikkelen een dansproject op maat. 

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.

bis, 
tussenwerpsel [bies] 

kreet waarmee het publiek bij 
een voorstelling of concert om 

een toegift vraagt



De wereld staat niet stil. Integendeel! Elke tijd 
en misschien zelfs juist deze tijd, waarin zo 
veel gebeurt in de wereld, vraagt om nieuwe 
dansverhalen die aansluiten bij wat er speelt 
en leeft. Voor SALLY is daarbij belangrijk 
dat die dansverhalen aansluiten bij het jonge 
publiek. 

SALLY’s Danslab is dé werkplaats in Zuid-
Nederland voor innovatie in de dans. Hier 
krijgen danskunstenaars de tijd en ruimte 

om op zoek te gaan naar hun manier om 
met beweging en dans hun verhalen te 
vertellen. Of om te onderzoeken hoe zij in en 
met hun werk contact leggen met peuters, 
kleuters, tieners of jongvolwassenen. Dit 
onderzoek doen zij niet ver van de dagelijkse 
werkelijkheid, maar in interactie met de jonge 
kijkers. Behalve een werkatelier is SALLY’s 
Danslab namelijk ook een ontmoetingsplaats 
voor danstalent én danspubliek.

SALLY Experimenteert

SALLY EXPERIMENTEERT

SALLY 2023 |  2024

 
Dit seizoen is er 

ook weer een DANSLAB 
on tour. Kijk maar op 

pagina 10-11.
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SALLY is trots dat zij steeds kan samenwer-
ken met talenten die zich bij SALLY verder 
kunnen ontplooien. 

Enkele makers die al voor spraakmakende 
voorstellingen hebben gezorgd zijn: 

Jennifer Romen, Thirza Riphagen, Martin 
Harriague, Roshanak Morrowatian, Justin de 
Jager, Ivan Montis, Kiki Boot, Emma Evelein, 

Phoebe Brack, Winston Ricardo Arnon

Nieuwe generatie makers

SALLY EXPERIMENTEERT

Nieuwgierig?  
Meld je (met je klas of 

organisatie) aan via boekingen@
sallydm.nl en kom kijken in 

SALLY’s Danslab.



ONLINE PLATFORM

SALLY 2023 |  2024

SALLY heeft haar online platform SALLY TV flink uitgebreid 
met dans tutorials en challenges, online registraties van 

voorstellingen en leuke filmpjes. Als een rode draad loopt 
door dit online programma de diepe wens van SALLY om 
kinderen te laten ontdekken hoe wij samen de wereld met 

dans een beetje mooier kunnen maken. 

SALLY TV
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Je vindt de online huiskamer van SALLY op sallydm.nl, 
Youtube en Vimeo. Je ziet er previews, registraties van 
voorstellingen van SALLY en leuke instructiefilmpjes. Tips 
om actief te bewegen én te ontspannen op je werkplek 
– heel belangrijk!  Of om lekker languit vanaf de bank te 
genieten van onze tv-serie Vreemde eend. En als we een 
voorstelling of productie live uitzenden, dan zie je ook de 
livestream op SALLY TV.

 
Tip! Meld je aan 

voor onze nieuwsbrief. Hierin 
worden de laatste nieuwe SALLY TV 
updates gedeeld en ben je altijd op 

de hoogte!

Meerdere kanalen

Even lekker los Met je familie Gezellig op de bank

Begin je dag met een dansje
Een goede start van de dag. Sta 
op en dans mee met Luis. 

Kantoordans
Hoe lang zit jij al stil achter je 
bureau? Daag je collega’s uit en 
dans mee met het filmpje.

Ouder/kind dans
Ook zoveel foto’s van jullie samen 
op de telefoon? 
Breng de foto’s tot leven met 
behulp van deze speelse video.

De Vuurvogel
Ga samen op zoek naar ronde 
vormen in je lijf. 
Kun je daar doorheen? En wat als 
je de rollen omdraait?

Vreemde Eend
Buuf en Buur genieten van de 
mooie dag in hun fijne buurt aan 
de rand van het bos. 
Dan komt er een nieuweling aan. 
Wie is deze dansende Vreemde 
Eend en wat komt hij doen?

HeartBeat
In dit dynamische dansorkest 
van SALLY & philharmonie 
zuidnederland gaat een danser 
op zoek naar zijn hartslag. Lukt 
het hem om met behulp van zijn 
vrienden zijn passie terug te vinden?

Op dit kanaal vind je verschillende 
series met dansen die je tussen-
door kunt uitvoeren; op school, 
thuis, op kantoor, op visite en ga 
zo maar door.  
Waar ga jij even lekker los?

Samen genieten van dans, gewoon 
in de woonkamer. 
Trek een familielid de vloer op en 
doe lekker mee met de filmpjes. 
Ontdek in deze series het plezier 
van samen dansen.

Kijken naar dans zonder dat je de 
deur uit hoeft! Kruip bij elkaar op 
de bank en geniet van SALLY TV. 
Bekijk de NPO-tv-serie Vreemde 
Eend of een live registratie van 
een van onze voorstellingen. 



1 x 2 x 3 x anders speelperiode boekingen

De Vuurvogel 2+ € 950 € 1.150 nvt  apr-jun 2024 STIP

De Grote Gele 
Graafmachine

4+ € 1.350 € 2.250 nvt
okt-nov 2023 

en jan-feb 2024
STIP 

DANSLAB on 
tour #2

10+ € 1.600 € 2.350 nvt mrt-jun 2024 STIP

Dit Dat Dans 4–12 nvt € 1.000 € 1.250
gehele 

schooljaar
STIP / 
SALLY

Dansproject 
op maat

AL  in overleg
gehele 

schooljaar
SALLY

PRIJSLIJST
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SALLY

SALLY 2023 |  2024

(*) 1 pakket | 2 paketten | totaal
SALLY: boekingen@sallydm.nl | STIP: els@stipproductie.nl of babette@stipproducties.nl

tarieven zijn inclusief reiskosten en exclusief 9% BTW

Theater / openbaar

1 x 2 x 3 x anders speelperiode boekingen

De Grote Gele 
Graafmachine

4+ € 1.350 € 2.250 nvt
okt-nov 2023 + 

jan-feb 2024
STIP 

DANSLAB on 
tour #2

10+ € 1.450 € 2.350 nvt mrt-jun 2024 STIP

Dit Dat Dans 4–12 nvt € 1.000 € 1.250
gehele 

schooljaar
STIP / 
SALLY

Dansje Taal 4–12
€ 100 | € 150 

| € 200 *
gehele 

schooljaar
SALLY

Vreemde Eend 
in de klas

4+
€ 125 per 

school
gehele 

schooljaar
SALLY

Revolt Relive 12-18
€ 200 per 

school
gehele 

schooljaar
SALLY

Danslab 4–12 € 30 per klas
gehele 

schooljaar
SALLY

Dansproject 
op maat

AL in overleg
gehele 

schooljaar
SALLY

kinderopvang, speciaal onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, professionals

Onderwijs



2023 2024

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN

De Vuurvogel 2+ toneel op toneel  x  x  x

De Grote Gele Graafmachine 4+ kleine zaal  x  x  x  x

DANSLAB on tour #2 10+ / volwassenen midden- / kleine zaal x  x  x  x 

Dit Dat Dans 4-12 jaar
school / festival / 

theater / wijk
 x x  x  x  x   x x  x  x  x 

Dansje Taal PO groep 1-8 in de klas online x   x  x  x  x  x  x  x  x x

Vreemde Eend in de klas PO groep 1-4 in de klas online  x x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Revolt Relive VO klas 1-6 in de klas online x x x x x x x x x x

Danslab PO en VO school / studio SALLY x x x x x x x x x x

Dansproject op maat AL locatie naar keuze x x x x x x x x x x

SALLY 2023 |  2024

SPEELSCHEMA

WWW.SALLYDM.NL 33

SALLY



“Iedereen deed 
gewoon mee, 
wat geweldig! 
Je zag de 
betovering op 
hun gezichten.”
Bezoeker, Maas festival, Maastricht

COLOFON
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SALLY

SALLY 2023 |  2024

COLOFON
Uitgave SALLY Dansgezelschap Maastricht 
Tekst SALLY Dansgezelschap Maastricht en Karin Theunissen
Foto’s Tycho Merijn, Juvat Westendorp, Tetsuro Miyazaki,   

 Laurens Bouvrie
Vormgeving You Echo



De Vuurvogel, DANSLAB on tour #2 en Dit Dat Dans

STIP producties

els@stipproducties.nl | babette@stipproducties.nl

www.stipproducties.nl

Overige boekingen

boekingen@sallydm.nl

BOEKINGEN

SALLY Dansgezelschap Maastricht 

+ 31(0)6 29 94 23 50 

Lage Kanaaldijk 112-D4 

6212 NA Maastricht 

info@sallydm.nl 

www.sallydm.nl

CONTACT


