
Voor docenten en cultuurcoördinatoren VO scholen, 
theaters en kunstinstellingen.

Jens van Daele & jongeren 
Jens van Daele’s Burning Bridges is een hedendaags dansgezelschap dat snelle, rauwe, explosieve dans 
maakt, uitgevoerd op live muziek. Je zou de voorstellingen dan ook beter dansconcerten kunnen noemen. 
De dans van Jens van Daele is krachtig, ongepolijst en poëtisch. Er wordt altijd gewerkt vanuit een emotie, een 
verhaal of een thema. Voor zomaar een mooi ballet moet je niet bij Jens zijn! Hij wil liever het publiek raken en 
laten 'denken' met hun buik. Zijn werk slaat sterk aan bij jongeren, omdat de stijl aansluit bij hun belevingswe-
reld, er naast dans ook muziek, theater, audiovisuele middelen in voorkomen en er een heel tof en nuttig 
educatieprogramma bij wordt aangeboden. 

Bovenbouw 
Ondanks dat de stukken geschikt zijn voor 12 jaar en ouder, richten we ons enkel op de bovenbouw voor de 
educatie. Onze doelstelling is namelijk:

Zo veel mogelijk jongeren bereiken, waarvoor we een positieve (eerste) kennismaking organiseren of 
verdieping met de kunstvorm hedendaagse dans.

Wanneer jongeren kijken naar hedendaagse dans, kunnen ze zich in een onbekende wereld begeven. 
We vinden het belangrijk dat degenen die we bereiken het cognitief ‘aan kunnen’. Dit wordt bewerkstelligd door 
ons te richten op de bovenbouw en een gedegen voorbereiding. Ons belangrijkste streven is namelijk dat de 
jongeren kennis maken met de passie voor, en de magie van het theater en hedendaagse dans om met een 
positieve ervaring rijker het theater weer te verlaten. 

CKV
Het voorstellingsbezoek en educatieprogramma is aangepast op de CKV nieuwe stijl. Dit nieuwe examenpro-
gramma ingaand in schooljaar 2017/2018 is in grote lijnen beschreven door het ministerie van OCW  en opge-
deeld in domeinen, thema’s en disciplines. Wij richten ons op de domeinen B “verbreden” en C “verdiepen”. 
Er zijn thema’s zoals “schoonheid en lelijkheid”  in verwerkt en het beslaat meerdere disciplines. 
Het educatieve product “workshop & artistieke of thematische verdieping” i.c.m. een voorstellingsbezoek past 
binnen de kaders van deze domeinen. 
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Aanbod 
Het aanbod wordt altijd goed afgestemd op de wensen van de school en is in allerlei vormen af te nemen. 
We leveren maatwerk! Al deze producten zijn uitsluitend af te nemen in combinatie met een voorstellingsbezoek.

Inleiding & reflectie
Middels creatieve werkvormen bereiden we de leerlingen voor op wat ze gaan zien en geven we ze houvast. In 
de reflectie worden ze uitgedaagd hun bevindingen actief te delen. Dit is het minimale wat de jongeren moeten 
krijgen voor een positieve kennismaking met de hedendaagse dans van Jens van Daele. 

Workshop
Tijdens de workshop gaan de jongeren onder leiding van de dansers uit de voorstelling zelf aan de slag met het 
energieke bewegingsmateriaal uit NachtHexen I. In het theater zien zij hun moves terug op het podium, waar-
door zij de voorstelling en het verhaal intenser beleven. 

Workshop & artistieke of thematische verdieping
De workshop wordt aangevuld met een les ter invulling van het onderzoek, aangeboden in domein C van CKV 
nieuwe stijl. (Ook geschikt voor vmbo.) Deels staat de inhoud vast, maar de leerlingen kiezen zelf hun richting 
naar gelang hun interesse. Ze worden uitgedaagd zich te verdiepen in het artistieke proces van Jens of de 
thematiek van Nachthexen I en maken hierbij gerbuik van nieuwe media.

Premièreklas & lange termijn verbinding
Enkele klassen per jaar willen we meenemen in het maakproces van de voorstelling. Dit houdt in dat we elkaar 
een paar keer ontmoeten, dan wel op de repetitielocatie in Arnhem als op school en we elkaar echt leren 
kennen. Deze groep(en) krijgen gegarandeerd een plek tijdens de officiële première. Dit kan eventueel uitge-
breid worden met een meerjaarlijkse verbinding, waarbij we voor invulling van een deel van het (dans)curricu-
lum kunnen zorgen. Alles in overleg!

Schoolvoorstelling
Wil je met meer dan 100 leerlingen de voorstelling bezoeken? Dan is het (meestal) mogelijk een aparte school-
voorstelling te boeken onder schooltijd, in het theater.

Lesbrief
Ondersteunend aan het voorstellingsbezoek bieden we een gratis te downloaden lesbrief aan.  
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NachtHexen I

Jens’ nieuwste voorstelling met de titel NachtHexen I, gaat over 
de kracht van de vrouw, geïllustreerd door een verhaal over een 
Russische eenheid van de luchtmacht van de Sovjet-Unie 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Binnen het universum van de 
Russische nachthexen plaatst Van Daele Jeanne d’Arc in het nu. 
Hoe zou d’Arc ten strijde trekken in onze huidige woelige tijden? 

In NachtHexen I versmelten krachtige dans, emotioneel tekst-
theater en zinderende live muziek, gebracht door een louter 
vrouwelijke cast van internationale allure, tot een geheel wat je 
bij blijft. Puur, energiek en sensitief zoals je van Jens van Daele’s 
Burning Bridges gewend bent.
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* Wij zijn CJP-cultuurkaartacceptant!

* Bij afname van meerdere educatieve producten, gaat de som van 
de kosten met € 50,- omlaag. Voor een workshop i.c.m. inleiding en 
reflectie zal de som € 250,- zijn en voor afname van 3 producten zal 
de korting € 100,- zijn. M.u.v. ticketprijzen.

** Ticketprijzen verschillen per theater. Het CJP tarief is geldend voor 
VO onderwijs. Wellicht dat er naast de CJP korting nog school- of 
groepskorting mogelijk is. 

Voorstellingsbezoek van NachtHexen I in het theater het dichtst bij 
de school, terug te vinden in de speellijst op :
www.jensvandaele.com/nl/agenda  

Neem voor meer informatie en/of boekingen contact op met 
Renée van Bussel: educatie@jensvandaele.com / 06-4129 8282
of bezoek de website: www.jensvandaele.com/nl/educatie

Product

Voorstelling 

Workshop

Inleiding &
Reflectie

Workshop & 
verdieping

Première-
klas

School-
voorstelling

Lesbrief

Locatie

Theater 

School, 
gymzaal / 
dansstudio

Theater

School

School, 
rep.locatie 
& theater

Theater

School

Duur

90 min. 

1½ uur

1 u. inleiding 
½ u. reflectie

4 u. 
incl. pauze

Nader in te
vullen

90 min. 

Ca. 1½ uur

Benodigdheden

Entreeticket &
voorbereiding

Sneakers
Sportkleding
Audiospeler

Pen & papier
Smartphone 

Pen & papier
Lokaal met compu- 
ters, smartboard

-

-

Nader in te vullen

Aantal

-

Max. 30

Max. 30

Max. 30

-

Min. 100

-

Uitvoerders

Jens van Daele’s
Burning Bridges

2 dansers uit 
de voorstelling

Docent van 
JvDBB

2 dansers uit de 
voorstelling + 
1 docent van JvD + 
1 schooldocent CKV 

-

Jens van Daele’s
Burning Bridges

Schooldocent

Kosten *

verschilt per 
theater **

€ 150

€ 150

€ 400

-

+/- € 1.200

Gratis

Aanrader

Basis

Uniek en
absolute
meerwaarde!

Essentieel

Nuttig en leuk
ter invulling 
domein B&C, 
CKV nieuwe stijl

-

Soms

Zonder 
workshop, 
zeker!
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