
LESBRIEF   |   VO KLAS 1 T/M 6  (12+)   |  DANSVOORSTELLING:
IS DIT ECHT?!

Binnenkort bezoekt u met uw leerlingen de dansvoorstelling ‘Is dit echt?!’. Om uw leerlingen goed op
deze voorstelling voor te bereiden geeft deze lesbrief u tips en informatie om vooraf en/of achteraf

met uw leerlingen de thematiek van de voorstelling te bespreken. Onze voorstellingen lokken
meestal reacties uit bij de leerlingen. Dat mag! Team Lonneke van Leth Dans wenst u en uw

leerlingen een mooie voorstelling!

INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN OVER DE VOORSTELLING ‘IS DIT ECHT?!’

Waarover gaat de voorstelling ‘Is dit echt?!’?
Deze dansvoorstelling gaat over een generatie jongeren die opgroeit in een wereld waarin social
media een grote rol speelt. Wat voor goeds heeft het ons gebracht, en waar zit het gevaar?

Publiekslievelingen Marco en Linda doen mee aan een danscompetitie en halen de finale. De
spanning neemt toe naarmate de finale nadert. Ze repeteren veel om die ene move, waar ze de show
mee stelen, te perfectioneren. Ze begonnen ooit als danspaar, maar Marco begint steeds meer te
voelen voor Linda. Hij probeert dit te verbergen, zodat het de prestaties niet zal beïnvloeden. Linda
heeft niets in de gaten en reageert zelfs via Facebook op avances van een concurrerende danser. Dit
wordt voor Marco erg ingewikkeld. Als het publiek hier ook nog lucht van krijgt en de intriges in het
openbaar online worden besproken en beoordeeld, liggen de privé levens van beide op straat. Alles
zit tegen en het lijkt onmogelijk om dit nog samen tot een goed einde te brengen.
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Hoelang duurt de voorstelling?
De voorstelling duurt 45 minuten. Na de voorstelling nemen de dansers de tijd om vragen te
beantwoorden van de leerlingen of om hen zelf vragen te stellen.

Voor welke doelgroep is de voorstelling bedoeld?
We achten deze voorstelling geschikt voor de klassen 1 tot en met 6 binnen het voortgezet
onderwijs.

Wat is het doel van de voorstelling?
In deze voorstelling worden dans en de thematiek ‘sociale media’ ingezet om leerlingen bewust te
maken van hun omgeving, de huidige invloed van het sociale netwerk en de impact van beslissingen
hier omtrent. In ‘Is dit echt?!’ lopen realiteit en verwachtingen door elkaar. Wat is nog echt? Of is
alles nep en een afspiegeling van datgene wat we graag zouden willen zien? We willen graag
succesverhalen lezen, maar is dat realistisch? En wat doet dat met mensen die falen? Mag je nog wel
falen?

Welke thema’s zijn zichtbaar in de voorstelling?
● Telefoongebruik.
● Het plaatsen van berichten op sociale media.
● Concurrentie.
● De liefde.
● Bedrog.
● Cyberpesten.
● Schending van privacy.

Wat maakt de voorstelling multidisciplinair?
De voorstelling is gemaakt door choreografe Lonneke van Leth en scenograaf Vincent de Kooker.
Deze wordt afwisselend gedanst door vier professionele dansers: Riccardo Sbrighi en Lara
Kleinrensink of Jeroen van Acker en Camille Pidou. Deze dansers zijn zeer expressief en kunnen een
verhaal vertellen zonder woorden. De voorstelling is daardoor theatraal sterk en danstechnisch fijn
om naar te kijken. Diverse dans- en muziekstijlen passeren de revue.
Op het toneel staat een video-installatie waarop de tussenstand van de danscontest te zien is. Door
te werken multimedia vindt er een wisselwerking plaats tussen de dansers live op het toneel audio-
en visuele effecten.
De kostuums en rekwisieten zijn gemaakt door vaste kostuumontwerpster Heidi de Raad.

Wat verwachten we van u en de leerlingen tijdens de voorstelling?
✔ Niet eten/drinken tijdens de voorstelling.
✔ Telefoons staan uit en zitten in de tas.
✔ Voel je vrij om te reageren op de voorstelling.
✔ Gesprekken zijn niet geoorloofd.
✔ Er worden geen beeldopnames gemaakt van de dansers.

Wilt u deze informatie vooraf met uw leerlingen bespreken?
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MATERIAAL VOOR IN DE KLAS

Voorbereidende opdrachten voor in de klas

✔ Duur: 45 minuten.
✔ Doelstellingen: voorkennis activeren, waarneming en verbeelding genereren.
✔ Cognitieve vaardigheden:

- (Zelf)verbeelding: fantaseren, voorstellen, maken.
- (Zelf)conceptualisering: vertellen, classificeren, benoemen, interpreteren.
- (Zelf)analyse: onderzoeken, verklaren, evalueren.
- (Zelf)waarneming: herkenning/herinnering van beelden, observeren, lokaliseren,
ontdekken, ervaren, opmerken.

✔ Benodigdheden: Een voorbeeldregistratie van moderne dans.

Onderdeel 1: Introductie-gesprek in de klas (10 minuten)
De onderstaande vragen worden klassikaal besproken.
1. Wie is er wel eens naar een dansvoorstelling geweest?
2. Wie werken er allemaal samen in het theater?
3. Welke soorten dans kennen we al?

Onderdeel 2: Kijkopdracht ‘Verslaafd aan social media?’  (10 minuten)
Bekijk klassikaal de onderstaande grafiek van het CBS uit 2015.

Hoe is het gesteld met de uren social-media gebruik in deze klas? Maak onderscheid tussen meer of
minder dan 5 uur per dag en tussen jongens en meisjes. Hiervoor kan ook een digitale tool worden
gebruikt zoals: https://www.poll-maker.com/ .
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De volgende vragen kunnen aan het klassengesprek worden toegevoegd.
1. Wat zijn sociale media?
2. Wat doe jij met sociale media in jouw leven?
3. Wat is de invloed van sociale media op jouw leven en omgeving, denk bijvoorbeeld aan slaap,
studieresultaten en je sociale contacten?

Onderdeel 3: Doe- en onderzoeksopdracht ‘Beeldmanipulatie’ (25 minuten)
De docent kan een korte introductie op het onderwerp sociale media geven om zo alvast een tipje
van de sluier op te lichten over de thematiek van de voorstelling.

Vervolgens mag je in tweetallen de volgende opdracht uitvoeren.
A. Bekijk de onderstaande foto van Brian Walski, ontslagen staffotograaf bij de Los Angeles

Times.

De bijbehorende krantenkop luidde: “Warning: A British soldier manning the Azubayr Bridge
orders fleeing Basra residents to hit the dirt as Iraqi forces open fire.”

Noteer voor jezelf waar je denkt dat de foto mee te maken heeft. Dit mogen ook
steekwoorden zijn.

B. Doe research op internet om het antwoord op de volgende vragen te achterhalen.
- Waarom is Brian Walski ontslagen is als staffotograaf?
- Wat had hij precies misdaan?
- Hoe is hij te werk gegaan?

C. Ga nu zelf op zoek naar drie voorbeelden van beeldmanipulatie in de media.
Noteer de bron en sla zo nodig een afbeelding op.
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Evaluatie-les voor in de klas
✔ Duur: 45 minuten.
✔ Doelstellingen: evalueren, reflecteren en creëren.
✔ Cognitieve vaardigheden:

- (Zelf)verbeelding: fantaseren, voorstellen, inschatten, ontwerpen, verzinnen.
- (Zelf)conceptualisering: vertellen, formuleren, verwoorden.
- (Zelf)analyse: onderzoeken, verklaren, ontleden, reflecteren, verbanden leggen, evalueren.
- (Zelf)waarneming: herkenning/herinnering van beelden, observeren, lokaliseren,
ontdekken, ervaren, opmerken.

✔ Benodigdheden: Internet, app, zoekmachine.

Onderdeel 1: ‘Terugblik’ (10 min.)
Nagesprek:
✔ Wat is je het meest opgevallen tijdens de voorstelling?

- Wat heb je gezien?
- Wat heb je gehoord?
- Wat heb je gevoeld?

✔ Welke thema’s heb je terug gezien in de tentoonstelling?
✔ Wat was naar jouw idee de boodschap van de voorstelling?
✔ Wat heeft de voorstelling met je gedaan? Had je dit verwacht?
✔ Wat is de boodschap van de voorstelling?
✔ Wat zijn de belangrijkste personen en wat zijn de onderlinge relaties?
✔ Waren het aantal rollen en het aantal dansers gelijk? Hoe kan dat?
✔ Wat voor soort muziek is er gebruikt: modern of klassiek?
✔ Waaruit bestaat het decor en wat is de functie van het decor in deze voorstelling?
✔ Wat vond je spannend en waarom?
✔ Wat vond je van de afloop van de voorstelling?
✔ Welke twee woorden vind je het beste passen bij de voorstelling?
✔ Heb je iets in de voorstelling gezien dat je niet eerder op het toneel of in een voorstelling

hebt gezien?

Er is geen goed of fout antwoord in dit geval. Het gaat om het begrip en het bespreken met elkaar
van de thematiek. Het is belangrijk dat iedereen zijn mening kan geven en zich veilig voelt om
zijn/haar gevoel te uiten.

Onderdeel 2:  ‘Jij en socials’ (35 min.)
Onderzoek nu diepgaander hoe jij als individu kijkt naar het gebruik en jouw gebruik van sociale
media.

A. Noteer individueel het antwoord op de volgende antwoorden.
1. Hoe wil jij online gekend worden?
2. Hoe communiceer jij online met anderen (via welke sociale media?)
3. Wat vind jij leuk en niet leuk online?
4. Hoe ga jij om met jouw privacy online?
5. Hoe regel jij dat je veilig online kan zijn?
6. Hoe controleer jij of iets echt of nep is? (Fakenews)

B. Bekijk de fotografische werken met de titel ‘Thank You
Thighmaster’ van Inez van Lamsweerde uit 1993. Deze
kunstenares was zich toen al bewust van de oneindigde
mogelijkheden binnen het bewerken van foto’s. Zij heeft bij de
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onderstaande foto’s letterlijk foto’s secuur in elkaar gepast (bijvoorbeeld stukjes paspop, echte
modellenbenen en ogen van weer een ander).
Geef 3 argumenten waarom je dit werk wél of geen kunst vindt.

Bron: https://www.phillips.com/detail/inez-van-lamsweerde/UK010814/129

C. Zoek een willekeurige foto uit op internet en probeer deze in een fotobewerkingsapp te
vervormen tot een abstract kunstwerk. Voorbeelden van apps zijn:
- Snapseed (iOS en Android)
- Photo Warp (Android)
- Photoshop Fix (iOS en Android)

Wij vinden het leuk als de docent foto’s van resultaten opstuurt naar educatie@lonnekevanleth.nl.
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EXTRA INFORMATIE OVER DE VOORSTELLING

Wat heb je mogelijk teruggezien in de voorstelling?
● Verschillende kostuums bij dansstijlen.
● Digitale schermen waarop de berichten op sociale media zichtbaar zijn en waarop

danscontest-artietsen in beeld worden gebracht.
● Een achtergrondscherm voor perspresentaties.
● Attributen voor het sporten.
● Een stoel.
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WORKSHOPS

Er bestaat de mogelijkheid om vóór of na de voorstelling aanvullende workshops en lessen te
boeken.

Bij de les Danser in de klas komt één van de professionele dansers uit ons gezelschap naar uw school
en geeft een kijkje in de keuken van het beroep danser. Deze les kan ook worden ingezet als
voorbereiding op- of nabespreking van de voorstelling. Onderwerpen die aan bod komen:

● Welke risico´s zitten er aan het vak?
● Hoe ziet een werkdag eruit?
● Hoe blijf je fit?
● Hoe verdien je je geld?
● Hoe wordt een choreografie gemaakt?
● Hoe lang doe je met spitzen?

Wij bieden diverse actieve workshops bij de voorstelling ‘Is dit echt?!’:
● Dance your heart out: In deze workshop wordt de koppeling gemaakt tussen dans en de vier

basisemoties. De leerlingen gaan klassikaal en in groepsverband aan de slag met het
transformeren van bewegingen vanuit verschillende emoties. Daarnaast zullen zij een
choreografie aangeleerd krijgen die in het teken staat van gevoel.

● Speed dans date: In deze workshop wordt kennisgemaakt met verschillende dansstijlen en
krijgen leerlingen een idee van de ontwikkeling van dans in de hele wereld. De leerlingen
krijgen per dansstijl de achtergrond en danspassen aangeleerd waarmee ze ondergedompeld
raken in de veelzijdige wereld van dans.

● Sport vs Dans: Bewegingen uit de sport- en voetbal wereld worden vergeleken met
bewegingen uit de danswereld. Sporters zijn een soort dansers op het veld, alleen zij
gebruiken hun spieren op een andere manier. Leerlingen maken een eigen choreografie met
zelf aangedragen sportbewegingen. Onze dansers krijgen het altijd voor elkaar om zelfs de
minst actieve leerlingen met veel enthousiasme aan het ´dansen´ te krijgen.

● Leren choreograferen: Tijdens deze workshop stap je in de rol van choreograaf en leer je hoe
je tot een choreografie kan komen. Leerlingen krijgen laagdrempelige oefeningen om te
kunnen ervaren op welke manier je bewegingen voor een dans kan creëren. Vervolgens
krijgen zij handvatten voor het omvormen van een reeks bewegingen tot een choreografie.

● Samenwerken: Aan de hand van beweging stellen leerlingen én de dansers zich open en
leren elkaar beter kennen waardoor de winst van samenwerken wordt benadrukt. Er worden
er diverse oefeningen gedaan die te maken hebben met grenzen, identiteit en
groepsdynamiek. Het (leren) respecteren van een ander staat hierbij voorop. Fysieke
activiteiten waarbij vertrouwen en balans een rol spelen komen aan bod, rekening houdend
met de grenzen van intimiteit.

Voor meer inhoudelijke informatie over onze educatieprogramma’s en het boeken van workshops en
lessen kunt u contact opnemen met: educatie@lonnekevanleth.nl.
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OVER LONNEKE VAN LETH DANS

Lonneke van Leth Dans is hét Haags dansgezelschap voor de jeugd, dat produceert, presenteert en
onderwijst. De verhalende dansstijl en diverse artistieke domeinen als tekst, vormgeving, muziek en
digitaal beeld communiceren met het jonge publiek. Het gezelschap wil jongeren raken en aan het
denken zetten. Met haar eclectische dansstijl en onverwoestbare verhalen, die vol humor en in vlotte
en eigentijdse bewerkingen worden herverteld, weet het gezelschap de jeugd op een toegankelijke
manier bekend te maken met dans. Verwondering, emoties, verbazing, samen ontdekken én
begrijpen, voorstellingen en workshops: de jeugd belééft moderne dans.

In 2019 won het gezelschap de Niekie van den Berg prijs voor de voorstelling Een Romeo & Julia
vanwege de onderscheidende artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de voorstelling en de goede
aansluiting bij de doelgroep.

Kijk voor meer informatie over Lonneke van Leth Dans op: www.lonnekevanleth.nl.
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