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Over de Stilte

Dansgezelschap de Stilte richt zich speciaal op het ontwikkelen 
en uitvoeren van producties voor kinderen. We spelen honder-
den voorstellingen per jaar, zowel openbare als voor scholen. 
Sinds de oprichting in 1994 groeiden we uit tot de best bezochte 
jeugdtheaterproducent van Nederland (2013). Breda is de 
thuisbasis van waaruit we nationaal en internationaal uitvliegen. 
Al meerdere keren is de Stilte uitgeroepen tot het meest 
internationaal bereisde dansgezelschap van het land. 
Educatie is een integraal onderdeel van onze activiteiten.



Over de voorstelling

Een wereld ontvouwt zich uit een bouwpakket. Sneeuwwitte ob-
jecten vullen de leegte. Een tafeltje, een krukje, een deur, 
een kleine piano.  

Maar wacht ’s even… Is hier iemand?

Twee personages verdwijnen en verschijnen in een wit en  
ongerept landschap tot het onvermijdelijke gebeurt:  

ze komen elkaar tegen…

Hoe ga je om met iemand die anders is? Van wie je niet eens 
weet wat voor iemand het is?  
Een mens, een hond, een vogel?  
Gelukkig hoeven ze elkaar niet te veranderen.

Wacht ’s even.. blijf maar lekker wie je bent.

peter lanting
Een online versie van de lesbrief voor gebruik in de klas vind je hier:
www.destilte.nl/nl/lesbrieven/wacht-s-even-gr-1-2



Samen napraten

Na de voorstelling houd je met de leerlingen een nagesprek. 
Daarbij kunnen de volgende vragen worden gesteld:

Wat gebeurde er? Waaraan zag je dat?

Welke beweging heb je gezien? Waar deed deze beweging je 
aan denken?

Wat heb je gehoord? Waar deed het geluid je aan denken?

Waarmee hebben de dansers gedanst? Hoe deden ze dat? 
Waar deed je dat aan denken?

Wat stond er op het podium? Wat deden de dansers daarmee? 
Waar deed je dat aan denken?

Welke kostuums (kleding) droegen de dansers?

Wat zouden de dansers zijn geweest? Waaraan zag je dat?

Waren de dansers aardig voor elkaar? Waaraan zag je dat?

Hoe begon de voorstelling?

Hoe eindigde de voorstelling?

Welk verhaal heb je erin kunnen ontdekken?

Zou dit in het echt ook kunnen gebeuren?

Samen napraten



Samen napraten

in de klas: Kriebelen

Bewegingsopdracht A:

De leerlingen zitten op hun stoel in de kring. Laat de foto zien. 
Welke beweging maakt de danser op de foto? Waar doet de 
beweging je aan denken? Gebruik in de volgende opdracht de 
associaties van de leerlingen. (Bijvoorbeeld: de spin)

Kriebel met je vingers op je hoofd. Vraag aan de leerlingen hoe 
het hoofd kan dansen. Vervolgens kriebel je op je schouders. 
Hoe kunnen de schouders dansen? Stimuleer de leerlingen om 
alleen met het betreffende lichaamsdeel te dansen.

Vraag aan de leerlingen op welke andere lichaamsdelen ze 
kunnen kriebelen; op de benen, de voeten, de handen etc. 
Oefen alle ideeën. Dit kan zowel zittend als staand.

Zet de muziek aan en kriebel weer op je hoofd. Hoe kan het 
hoofd dansen? Herhaal dit met andere lichaamsdelen; 
de schouders, de elleboog, de handen, de buik, de rug, 
de billen, de benen, de voeten etc. Wellicht hebben jullie nog 
andere lichaamsdelen bedacht.

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=0QBRNVwwitk
Jeroen van Vliet - Light

Samen doen



Samen napraten

in de klas: Kriebelen

Bewegingsopdracht B:

Verdeel de groep in werkbare tweetallen, nummer 1 en nummer 2. 
Nummer 1 kriebelt op een lichaamsdeel van nummer 2. 
Nummer 2 danst met het lichaamsdeel. Vervolgens kriebelt 
nummer 1 op een ander lichaamsdeel etc. Deze opdracht kan 
zowel zittend als staand worden uitgevoerd.

Wissel enkele keren van rol

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=Nuq0whZL2WE
Lavinia Meijer – Comptine d’un autre été: Láprès-midi
 

Samen doen



Samen napraten

In het speellokaal 1: Verdwijnen en 
verschijnen

Een van de dansers verschijnt onder een wollen kleed op het 
podium. Vraag aan de leerlingen waar de danser op leek. Waar 
moesten ze aan denken?

Bewegingsopdracht A:

De leerlingen gaan op de knieën zitten en verstoppen zich 
onder een fantasiekleed. Zet de muziek aan. Vertel dat 
langzaam de vingers onder het kleed vandaan komen, vraag 
aan de leerlingen om  alleen met de vingers te dansen. Op 
een teken verstoppen de leerlingen hun vingers weer onder 
hun fantasiekleed. Vervolgens verschijnen en verdwijnen 
verschillende lichaamsdelen. 

Stimuleer de leerlingen steeds om alleen met het betreffende 
lichaamsdeel te dansen. Wanneer je de muziek stopt, verstop-
pen de leerlingen zich weer onder het fantasiekleed.

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=5jtX4xxTOlY
Philip Hochstrate – Banks on the seine

Samen doen



Samen napraten

In het speellokaal 1: Verdwijnen en 
verschijnen

Bewegingsopdracht B:

De leerlingen zijn verstopt onder het fantasiekleed. Vraag aan 
de leerlingen hoe de danser onder het kleed bewoog. Oefen 
verschillende voortbewegingen: verplaatsen op handen en 
voeten, schuiven op de buik/de rug, glijden, rollen.

Als de muziek start, dansen de leerlingen onder het fanta-
siekleed door het speellokaal. Stimuleer de variaties die jullie 
geoefend hebben. Op een teken, dansen ze langzaam te 
voorschijn. Vraag de leerlingen om kleine dansstappen te 
maken; dribbelen op de tenen, schuifelen, glijden, vooruit, 
zijwaarts, draaiend. 

Benoem de variaties die je ziet. Vervolgens mogen de leerlingen 
hele grote dansstappen en sprongen maken. Blijf de variaties 
benoemen en stimuleren; springen op twee voeten, hinkelen, 
huppelen, draaisprongen.

Wanneer de muziek stopt, verstoppen de leerlingen zich weer 
onder hun fantasiekleed.

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=YZwtbDEDhd8
René Aubry – Stick man’s journey

Samen doen



Samen napraten

In het speellokaal 1: Verdwijnen en 
verschijnen

Bewegingsopdracht C:

In de voorstelling zet de ene danser de andere danser in een 
vorm. Laat de leerlingen de foto zien. Wat gebeurt er? Waaraan 
zie je dat?

Verdeel de groep in werkbare tweetallen met een nummer 1 
en een nummer 2. Nummer 1 zit op de knieën, verstopt onder 
het fantasiekleed. Als de muziek start, maakt nummer 2  van 
nummer 1 een vorm. Als de vorm klaar is, gaat nummer 2 
ernaast zitten. Wijs een aantal vormen aan. Waar doet de vorm 
je aan denken? Wat zou het kunnen zijn? Wissel daarna van rol.

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=18o1806rUsE
Ludovico Einaudi – Le Onde

Samen doen



Samen napraten

In het speellokaal 2: Vormen
 

In de voorstelling dansten de dansers met verschillende vormen. 
Vraag aan de leerlingen wat de dansers met de vormen deden.

Bewegingsopdracht A:

Alle leerlingen staan op een eigen plekje, verspreid door het 
speellokaal. Op een teken maken de leerlingen een vorm. 
Herhaal deze opdracht een aantal keer. Benoem de 
verschillende vormen die je ziet.

Als de muziek start, dansen de leerlingen door de zaal. Ze 
glijden, springen, draaien, rollen, kruipen en huppelen. Op een 
teken maken ze weer een vorm.

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=aSywI-
wbrTug&list=OLAK5uy_lhi2Y_Ww4X_wlLxMI90WIsD-
BRasN1-eXw&index=34
Dansspetters III – oefenmuziek 13

Samen doen



Samen napraten

In het speellokaal 2: Vormen
 

Bewegingsopdracht B:

Verdeel de groep in werkbare tweetallen. Vraag aan de leer-
lingen om samen een vorm te maken waarbij ze de handen 
tegen elkaar aan plakken. Herhaal deze opdracht met andere 
lichaamsdelen. Dit mogen ook twee verschillende lichaamsdelen 
zijn. Stimuleer de leerlingen om de opdracht in stilte uit te voe-
ren, zodat ze goed naar elkaar moeten kijken.

Als de muziek start, maken de tweetallen een eigen vorm. Hoe 
kan deze vorm bewegen zonder te veranderen? Kan de vorm 
verplaatsen, draaien, wiegen, schuiven, golven?

Herhaal deze opdracht een aantal keer. Laat de kinderen 
eindigen in hun mooiste vorm. Wijs een aantal vormen aan. 
Waar lijkt de vorm op? Waaraan zie je dat?

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=knfq5uzMWKM
Meadow - Jeroen van Vliet

Samen doen



Samen napraten

In het speellokaal 2: Vormen
 

Bewegingsopdracht C:

Geef de tweetallen een nummer; tweetal 1 en tweetal 2. Alle 
tweetallen beginnen in een vorm. Als de muziek start, dansen 
de tweetallen 2 door de ruimte om/over de vormen van 
tweetallen 1 heen. Ze mogen de vormen niet aanraken. 
Stimuleer variatie; trippelen, schuiven, springen, draaien, 
kronkelen, glijden en huppelen. Op een teken zoeken de 
tweetallen 2 elkaar weer op en maken samen een vorm. 
Nu mogen de tweetallen 1 dansen.

Herhaal deze opdracht een aantal keer. Wie heeft er tijdens het 
dansen nog een bijzondere vorm gezien? Waar leek deze vorm 
op? Waaraan zag je dat?

Muziektip: https://www.youtube.com/watch?v=hObp8SW36Xw
Penguin Café Orchestra – The Toy

Samen doen



Samen napraten

Kijken naar woordloze 
voorstellingen

Je neemt de kinderen mee naar een voorstelling zonder woor-
den. Een voorstelling zonder taal kan ons onzeker 
maken: Snap ik het wel? Wat bedoelen ze nou? Waarom 
zeggen ze niks? 

Die vragen, die onzekerheid, kan het genieten van een voorstel-
ling aardig in de weg zitten. Vandaar dat kinderen vooraf al mo-
gen horen dat ze hun eigen verhaal kunnen maken van wat ze 
zien. Daarnaast kun je de kinderen voorbereiden op het zien 
van een non-verbale voorstelling door vooraf met hen het 
gesprek aan te gaan over lichaamstaal. Dat kun je doen door 
voorbeelden te geven van lichaamstaal die we vaak gebruiken 
(stilte-teken, stop-teken etc.). Maar  juist ook door een beweging 
die verschillende interpretaties kan 
hebben. Mooi om de verschillen in gedachten te benoemen en 
aan te geven dat die er mogen zijn.

Kinderen kunnen extra nagenieten van de voorstelling om met 
hun eigen leerkracht de bewegingsopdrachten te doen. 
We hopen dat je de ideeën uit de lesbrief met hen gaat 
uitproberen!

Bekijk van te voren welke onderdelen er hier te vinden zijn, zodat 
je de kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden voor, tijdens en 
na de voorstelling. Veel plezier alvast!

Onderaan enkele bladzijden kun je in de tiptekst extra uitleg bij 
de opdrachten of teksten vinden.

je kunt met de kinderen dieper ingaan op de thematiek van 
samen spelen door nog een boek met dezelfde thematiek voor 
te lezen en/of te bespreken. Enkele leessuggesties zijn:

Krrrr…Okodil van Catherine Rayner. ISBN 9789053418762

Vriendjes van Mies van Hout. ISBN 9789047704799

Amigos van Annemarie van den Brink & Harmen van Straaten. 
ISBN 9789025111151 
(Voor kinderen vanaf 7 jaar)

Voor de leerkracht



Verantwoording

Onze visie

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, 
bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan bewegen, 
fantaseren, ontdekken, creëren, experimenteren, ordenen en het 
leren om hun lichaam te beheersen. Door dans leren kinderen 
van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Ze gaan zich 
dan losser en vrijer bewegen; niet alleen op de dansvloer, maar 
ook daarbuiten.

Kerndoelen Kunstzinnige 
Oriëntatie en Beweginsonderwijs
Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te 
gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken 
en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecte-
ren.

Kerndoel 58
De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle 
manier aan bewegingsactiviteiten deel nemen, afspraken maken 
over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden 
inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.



Verantwoording

Brillen van Parsons 

Michael Parsons reikt ons vijf brillen aan waardoor je kan kijken 
naar kunst. De opeenvolging van deze zienswijze gaat samen 
met de cognitieve ontwikkeling. Om een volgende bril te kunnen 
opzetten, heb je de voorgaande nodig.

Bril 1: Associatief
In dit stadium zie je vooral dat wat een associatie oproept, iets 
dat je uit je dagelijkse leven of omgeving herkent of iets dat je 
je herinnert. Je kunt hierbij goed de vraag ‘vertel maar wat je 
ziet’ stellen. Het is hierbij niet belangrijk wat een object voorstelt, 
maar je let meer op gevoelens, ervaringen en herinneringen. 
Wat een beeld voorstelt, herken je wel, maar dat vind je in dit 
stadium niet belangrijk. In dit stadium heb je nog geen interesse 
in de mening van anderen.

Bril 2: Realistisch
In dit stadium moet het beeld iets voorstellen. Je wilt er iets in 
zien. Later in dit stadium ga je het ook belangrijk vinden hoe iets 
is weergegeven. Er is ook nauwelijks aandacht voor de mening 
van de ander, dat een ander een afwijkende mening heeft kan je 
moeilijk geloven.

Bril 3: Expressief
In dit stadium moet het beeld emoties bij je opwekken. Het beeld 
heeft een betekenis en daar wil je achter kunnen komen. Ieder 
kijkt vanuit zijn eigen perspectief.

Bril 4: Formeel
In dit stadium besef je dat een beeld een sociale functie heeft. 
Er valt te discussiëren over de kwaliteit van het beeld, de 
materialen en de manier waarop het gemaakt is. In dit stadium 
vind je het zinvol om uit te wisselen waarom je een beeld waar-
deert en welke mening je erover hebt.

Bril 5: Interpretatief
Als je door de vijfde bril kunt kijken, weet je dat je een waarde-
oordeel kunt stellen op basis van je eigen smaak en inzicht. Je 
gaat steeds kritischer naar je eigen oordeel kijken en reflecteert 
hierop. Je toetst je mening geregeld aan die van anderen.
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