Dans & Doe - vol expressie, creativiteit en plez ier
Voor stoere kids die van bewegen op muziek en creatief bezig zijn houden!

W i j n o d i g e n j e g r a a g ui t vo o r o n z e n i e u w e
c u l t u ur e d u ca t i e f a a n bo d . D a n s j e w e e r m e t o n s
m e e i n 2 01 3?
“In een tijd waarin de „handwerkjuf‟ voor de klas is verdwenen, we constant
moeten presteren, op cultuur en onderwijs wordt bezuinigd en leven in een
maatschappij die ons continue een gevoel geeft van gebrek, willen wij juist
de kinderen ont-moeten in de strijd tegen verv lakking in onze samenleving.
Waar MTV en de McDonald's de regel zijn biedt Dans & Doe graag het
alternatief”.
- Nelien & Susanne –

Dans & Doe

Dansen met Nelien en Susanne Buter werken samen onder de naam Dans &
Doe: een educatief, maatschappelijk en cult ureel project, dat zich speciaal
richt op kinderen in de lagere schoolleeftijd en soms een uitstapje maakt
i

naar volwassen. W e combineren expressief dansen , muziek, drama en
creatief bezig zijn met je handen tijdens individuele workshops; in het
basisonderwijs, in instellingen die buitenschoolse activiteiten organiseren
(bso of brede school), of in een culturele organisatie als een museum of
bibliotheek .

De interessante combinatie van achtergronden zorgt voor een unieke manier
van samenwerken waarin Susanne zorgt voor de creatieve inbreng van Doe
en Nelien voor de expressieve inbreng van Dans en Drama. Hierdoor maken
wij zichtbaar waar de creativiteit van het k ind zit. Kinderen worden daarin
uitgedaagd, eerst aan den lijve een thema te beleven, waarmee ze
vervolgens aan de slag gaan.

Uiteraard passen de geboden activiteiten bij de leeftijd en interesses van de
groep kinderen waarmee we werken. Voor onderwijs of culturele instellingen
sluiten we aan bij de visie, de (leer)doelen en de thema’s waarmee wordt
gewerkt op dat moment. Zo verlevendigen wij bijvoorbeeld tentoonstellingen ,
scheppen een interactieve sfeer, geven het woord aan de kinderen en
brengen verdieping aan het onderwerp.

Daarnaast streven wij altijd naar lokale ‘samenwerking’ voor onze
activiteiten. Onze werkwijze is niet zozeer op het resultaat van deze ene
bijeenkomst gericht, als wel het in gang zetten van een creatief proces waar
kinderen zelf mee verder kunnen gaan.

Dans

W e starten altijd met uitleg over de ochtend of middag en vervolgens gaan
de kinderen aan de slag met het onderdeel dans (expressie/improvisatie).
Het thema van de workshops worden neergezet in beweging, spel, verhaal
en dans. Muziek nodigt de kinderen meteen uit om mee te doen. Het gaat
niet om de perfecte pasjes, maar om het deelnemen, het plezier en het
ontdekken van allerlei manieren van be wegen met je lijf.

Doe

Om de beelden die ze zien, of indrukken en gevoelens die ze hebben, om te
zetten in vormen gaan de kinderen hierna met (knutsel)materiaal aan de
slag. Dit kunnen vormen in een plat vlak zijn: tekeningen en schilderingen,
of het kunnen driedimensionale vormen zijn: ruimtelijke vormen en natuurlijk
staat plezier hebben altijd voorop! Een dagdeel bestaat uit ruim een uur
dans om het thema met het lijf te ervaren. Dan een korte pauze en nog ruim
een uur om iets moois te maken dat daarna ook mee naar huis kan.

Individueel aanbod Dans & Doe workshops Vianen 2013


16 (6-9 jarige) en 23 (kleuters) januari



6 en 13 maart - ‘Kun jij over je eigen schaduw heen springen?’



15 en 22 mei



26 juni en 3 juli



4 en 11 sept – ‘Kauwgomballen & Tattoe’s’



6 en 13 nov – ‘Lekkere letters & Mooie woorden’

- ‘Ik ben niet vierkant’

- ‘Flieder, Fladder, Flodder’
- ‘Kleur je heppie’

*eerst datum 6-9 jarige en tweede datum 4-6 jarige

Meteen aan het begin van het jaar gaan we om ons heen kijken. In
Nederland is bijna iedere vierkante meter ingericht , ontworpen en bebouwd.
Huizen, flatgebouwen, kantoren. Bijna alle gebouwen lijken ook vierkant,
maar zijn ze dat wel of zie je andere bijzondere vormen? Samen gaan we
daarom bogen, cirkels en andere geometrische vormen ontdekken en dansen
en uiteraard creëren we ons eigen gebouw dat staat als een blok .

6 en 13 maart gaan we spelen met licht en donker. En zien we dat een
schaduw niet alleen een verschijnsel is wat ontstaat door de ‘zon’, maar een
afdruk van ons zelf en soms een persoon op zichzelf, een kameraadje om
mee te dansen. Ontdek dat je schaduw meestal met je meebeweegt maar ook
van het ene op het andere moment kan verdwijnen. De schaduwpoppetjes die
wij gaan maken, verdwijnen overigens niet!

In mei legt ieder vogel een ei, welke vogels ken jij en hoe fladderen ze en
dansen ze door de lucht of bewegen het water? Een vette vogelmiddag vol
geklieder, gefladder en jakkes…ja, ook flodders!

Net voor de grote vakantie gaan we aan de slag met kleur . Wat is jouw
lievelingskleur en van welke kleur wordt je blij? Tijdens ‘kleur je heppie’
dansen we niet alleen kleuren, we gaan ze ook zelf bedenken en maken.

In het najaar is het tijd voor een stoer thema . Handen vol kauwgom k auwen
en we blazen een zo groot mogelijke kauw gomballenbel… Kaboem!!
Plotsklaps veranderen we zelf in elastische slierten, die plakken, bewegen
en ritmisch dansen op

muziek. En de ‘plakplaatjes’ bij de kauwgum … die

gaan we zelf ontwerpen…
W e sluiten 2013 op 6 en 13 november af met de workshop ‘Lekker letters &
Mooie woorden.

“Letters dansen in mijn hoofd, a, b, c, wat doe ik ermee,

dictee? Nee, ik maak er een liedje van, waar ik op dansen kan ”.

Dans & Doe zit niet stil, dans dus met ons mee in 2013

Naast de 8 workshops die in het voorjaar zijn gepland, zal Dans & Doe nog
eens 4 workshops in het najaar organiseren, waar je als organisatie bij aan
kan sluiten. Uiteraard verzorgen we ook maatwerk, workshops die
aansluiten bij de visie, de (leer)doelen en de thema’s waarmee wordt
gewerkt op dat moment . Daarnaast zal er rondom de Kinderboek enweek weer
een speciale Dans & Doe boekenfestival programma (3 t/m 13 oktober)
worden gepresenteerd, met het thema 'Klaar voor de start!' over sport en
spel, speciaal voor basisscholen en culturele/sport instellingen. Verder
introduceren we Entheo Iasm. Een nieuw workshop programma voor mensen
die werkzaam

zijn in de culturele en/of educatieve (non-profit) sector en die

samen met collega’s eens een dag vol geestdrift willen beleven . Het is geen
training, coaching of teambuilding , maar een dag(deel) over bezielend bezig
zijn.

Meer informatie of contact?

Dansen met Nelien, tel 0347-320115 of e-mail: nelienvandoorn@hotmal.nl

Susanne Buter, tel 0347-778644 of

www.susannebuter.nl

i

e-mail: info@susannebuter.nl

-

www.dansenmetnelien.nl

Dans-expressie is een vorm van educatieve dans. Het is een wisselwerking tussen

beleving en beweging; je beeld in beweging je beleving uit.Dans-expressie levert daarmee
een bijdrage aan de persoonlijke vorming en bewustwording. Op een veilige manier wordt
je uitgedaagd om je in dans uit te drukken. Alleen, of samen met de anderen .

