Ik ben ik!
een interdisciplinaire voorstelling met dans en live tekeningen
Ik ben ik! - Lesbrief, voorstelling, nagesprek en
workshop
Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Ben ik wel leuk
genoeg? In de beeldende dansvoorstelling 'Ik ben
ik!' worden vragen belicht die de (pre-)puberteit
oproepen.
Op grappige en herkenbare manier wordt er vorm
gegeven aan het thema identiteit. De interactie
tussen live tekeningen en dans maakt de voorstelling toegankelijk.
De tekenaar werkt live on stage met een iPad. De tekeningen zijn van lijn tot
tekening zichtbaar voor het publiek middels een projectie. De dans is energiek,
krachtig, maar soms ook ingetogen en communiceert de gevoelens herkenbaar voor
kinderen die zoeken naar hun identiteit.
Voorafgaand worden de leerlingen voorbereid middels opdrachten uit een lesbrief.
Direct na afloop van de voorstelling is er een nagesprek met de dansers. Daarnaast is
er de mogelijkheid om een workshop te boeken.
Thema’s: Identiteit, (Pre) Pubertijd, Hedendaagse Dans, Beeldende Kunst,
Interdisciplinair
Doelstellingen*:
Receptief/ reflectief: Op toegankelijke wijze in aanraking komen met hedendaagse
dans en beeldende kunst.
Het bewustzijn van de eigen identiteit en die van anderen vergroten.
Herkennen en erkennen van situaties uit het eigen leven en dat van leeftijdsgenoten.
Actief: Middels opdrachten uit de lesbrief eigen gevoelens op een creatieve manier
uiten. Doelstelling workshop: Ervaren van interdisciplinair werken, samenwerken,
fysiek bewustzijn
* aansluiting curriculum.nu: bouwsteen KC 7.1, KC 6.1, KC 2.1: Beleven van Kunst, Functies van Kunst,
Artistieke expressie

Praktische informatie – Ik ben ik!
Doelgroep:

PO: Groep 5 t/m 8
VO: Klas 1 & 2

Opbouwtijd:

2 uur

Duur voorstelling,
incl. nagesprek:

45 minuten

Afbouwtijd:

1 uur

Duur workshop
(optioneel):

60 minuten

Maximaal aantal voorstellingen
per dag (mits dezelfde locatie):

3

Max. publieksaantal
per voorstelling:

Op school: 150 leerlingen
In het theater: afhankelijk van de capaciteit van het theater

Prijzen schooljaar
2020-21:

1 voorstelling: € 1200,00*
2 voorstellingen: € 1480,00*
3 voorstellingen: € 1750,00*
Workshop: € 80,00*

*exclusief 9% btw en
reiskosten.

Voor vragen over de
voorstelling, prijzen
en boekingen:
Website:

info@dansstormoost.nl
06-21235786 (Marlies)
06-49925239 (Judith)
www.dansstormoost.nl

Lesbrief:

Voorafgaand aan de voorstelling ontvangt de docent een lesbrief
met voorbereidende opdrachten.

Min. afmetingen
speeloppervlak:

8 x 6 m2; de voorstelling is geschikt voor een speellokaal, gymzaal,
aula of theater.

Vloer:

De speelvloer moet schoon, vlak en zonder vloerbedekking zijn.

Ruimte:

De ruimte moet redelijk te verduisteren zijn, aangezien er in de
voorstelling met een beamer beelden worden geprojecteerd.

Opstelling publiek:

Bij een voorstelling op school is een trapsgewijze publieksopstelling
nodig, bijvoorbeeld matten, banken, stoelen en tafels.
Alles dient klaar te staan voor aanvang van de techniek-opbouw.

Techniek:

Dansstorm Oost neemt alle theatertechniek zelf mee. Hiervoor is
2 x 16A 230V aansluiting nodig. Dansstorm Oost neemt een eigen
technicus mee.
Per workshop is een grote, lege ruimte nodig, zoals een gymzaal of
speellokaal. Daarnaast is er voor iedere leerling een wit vel A-4
papier nodig en een zwarte stift.

Benodigdheden
workshop:

