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Wat is dansexpressie? 

Dansexpressie is een proces van onderzoeken creëren, improviseren.  

Iedere les is er een andere inspiratiebron: dit kan beeldmateriaal zijn (een schilderij, foto,..), een 
gedicht; het kunnen personages zijn, muziekstukken,... Beweging wordt telkens gekoppeld aan 
beleving.  Elk thema levert nieuwe invalshoeken en brengt je tot nieuwe bewegingsmogelijkheden en 
-kwaliteiten. 

Altijd is er een wisselwerking tussen gebruik van tijd (denk aan ritme, tempo, dynamiek), kracht (bijv. 
mate van spierspanning) en ruimte (richting, vorm, grootte van beweging).  

Er komen geen (of weinig) danspasjes en technische aspecten aan te pas komen.  Dit maakt 
dansexpressie geschikt voor elke doelgroep.   Het dansplezier staat centraal! 
In deze workshop focussen we op filmpjes als inspiratiebron. 
 
 

Marionettendans: een voorbeeldles 
Facet: dansfysiek 
Doel: De deelnemers dansen alsof ze worden bewogen door onzichtbare touwtjes. 
Muziek: Lhasa, Wouter Vanden Abeele, Fluxus 
Filmpje:  
http://www.youtube.com/watch?v=hdh81TObt5A  

  
opwarming 

• We stappen door de zaal.  Kriskras.  Probeer de ruimte te vullen.  Ga daar waar er plaats is.  

Zorg dat je overal geweest bent: in de hoeken, in het midden, bij de spiegel,…  Zorg dat je alles gezien 

hebt, iedereen gezien hebt.  Versnellen.  Rechte lijnen, zigzaglijnen, kronkellijnen; Zonder muziek 

 

Lhasa 1 Op de muziek ga je verder met het bewegen door de ruimte.  Als ik in mijn handen klap, sta 

je stil.  Neutrale houding.  Ik benoem een lichaamsdeel.  Dat ga jij op je plek onderzoeken.  Welke 

bewegingsmogelijkheden heeft het?   En hoe brengt het jou in beweging?  Hoe reageert de rest van 

je lichaam op de impulsen die het krijgt?  Als ik in mijn handen klap, wandel je verder.   

 

Lhasa 2 Actievere muziek: Je beweegt verder door de zaal.  Je mag gerust meer en meer vrijheid 

nemen in je beweging.    

Nu kies je zelf wanneer je stilstaat.  In een stilstand kies je 1 lichaamsdeel uit, dat je dan laat dansen.  

Je hoort dus als het ware de klap in je hoofd, die maakt dat je stilstaat.  1 lichaamsdeel danst, ter 

plaatse.  In je hoofd hoor je opnieuw de klap en je gaat weer in beweging.   

De beweging kan zacht, rustig, beheerst, gestuurd zijn of hard, heftig, wild, ongecontroleerd (of zacht 

en ongecontroleerd?  Of hard en gestuurd?). 

 

Andere opties: 

 

 Je beweegt terug door de ruimte.  Denk daarbij aan de lagen.  Laat telkens een lichaamsdeel 

jou meenemen.  Als je iemand tegenkomt, blijf je allebei stil.  Begint 1 weer te dansen, dan 

doet 2 dat ook.  Je staat dus allebei precies even lang stil. 

http://www.youtube.com/watch?v=hdh81TObt5A


 Je beweegt per 2 door de zaal.  1 is de “leider”.  Wanneer 1 stilstaat, doet 2 dat ook.  1 

bepaalt de bewegingskwaliteit waarin wordt gedanst (bvb danst 1 heftig, dan doet 2 mee) 

 
 
exploratie 

1) Skinner releasing (een beetje “techniek”: lichaamsbewustzijn) 

1. Centrale as 

De deelnemers stellen zich op in rijen, frontaal.  Ik sta vooraan en toon de uitgangshouding: voeten 

uit elkaar, lichtjes gebogen knieën.   

Beeld je in dat er een verticale as loopt, beginnend tussen je voeten, en omhoog komend door het 

centrum van je lichaam, tot het midden van je schedel.  Je centrale as. 

-Hou je aandacht bij deze as, terwijl je je gewicht verplaatst van de ene voet op de andere.  Ga 

roteren rond deze as.  De as zelf blijft op zijn plaats, jij beweegt er rondom.  Denk aan een 

paardenmolen.  Probeer dit in de twee richtingen.   

-Nog eens maar nu kies je eerst een referentiepunt op de vloer.  Je houdt je focus vast op de horizon, 

concentreert jezelf op je centrale as en gaat draaien, nadien controleer je.   

-Opnieuw met je ogen dicht. 

-In sprongetjes van een kwart draai, daarna een halve draai. 

Is er een kant die beter gaat dan een andere? 

 

2. Handen en voeten 

Een vraagje: er is duidelijk een grote verwantschap tussen je handen en je voeten.  Welke 

bewegingen kunnen zowel je handen als je voeten?  Zwaaien, op en neer wippen, vastgrijpen 

Hou de alertheid in je lichaam vast.  Nu word je een marionettenspeler.  Of beter, iemand die oefent 

met het spelen en dansen met een marionet.  Jij bent zelf een marionet.  In je handen heb je de 

touwtjes waarmee jij je voeten beweegt.  ’t Zijn hele lichte, subtiele touwtjes.  Een beweging van je 

hand brengt moeiteloos 1 van je voet teweeg.  Alles is licht en speels.  Je handen laten je voeten 

dansen.  Hou de ruimte in je ruggengraat en in je lichaam.  Ga niet gaan vastzetten.  Zoek in 

soepelheid.  Maar hou de connectie. 

- 1 hand, 1 voet ter plaatse.   

- In verplaatsing 

- Wissel hand en voet ter plaatse 

- In verplaatsing 

- Beide. 

Fluxus 3,2  

  Je draait om: je voet leidt nu je hand.   

 

Een spelletje: de videorecorder: Laat de touwtjes in je gedachten los, maar hou wel de connectie 

tussen hand en voet.  We dansen door elkaar.  We zijn een filmpje.  Iedereen kan het filmpje 

“sturen”: dit doe je door te roepen:  

Pause 

Play 

Fast forward 

Rewind 

Slow motion 



Verdieping 

Per 2 ga je tegenover elkaar staan.  1 is de marionettenspeler, de andere is de marionet.   

 In het begin beweeg je enkel de armen van je marionet met onzichtbare touwtjes.  Heb je 

het gevoel dat jullie elkaar daarin gevonden hebben, dan brengt de speler de armen van de 

marionet tot dansen (laat je inspireren door de muziek) 

 Idem met voeten. 

 Probeer ook eens andere lichaamsdelen uit: borstbeen, hoofd, schouder, bekken,… Hou 

telkens eventjes vol tot je het gevoel hebt dat je “samen danst”. 

 Geleidelijk aan kan de marionettenspeler de verschillende lichaamsdelen sneller afwisselen. 

Daarna wordt er gewisseld. 

Je danst opnieuw individueel.  Je bent de marionet.  Beeld je in dat de speler je in beweging brengt.  

Zoek vrijheid in de beweging. 

Optimaal dansproces 

Ofwel: 

 Verschillende duo’s laten zien wat ze gedanst hebben. 

 4 marionetten staan naast elkaar op scène.  Zij dansen nu alsof zij bewogen worden door de 

marionettenspeler. 

We bekijken samen het filmpje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facetten in dans 

Er zijn 4 facetten die je kan belichten bij het dansen: het beeldende, dramatische, muzikale en het 

dansfysieke facet. 

Het beeldende facet  

Je speelt met lijnen (rond-hoekig, dun-dik, recht-krom, schuin-loodrecht, lang-kort), vormen, kleuren, 
materiaalstructuren (denk bvb aan wandtapijten, klei, houtsnijwerk), patronen,... 
Je kan ook de nadruk leggen op de lagen.  Met lagen bedoelen we de fysieke hoogte waarin de 

bewegingen plaatsvinden: de onderste laag of de vloer, de middenlaag of de laag waar je je eerder 

gebogen of op je knieën doorheen beweegt, de hoge laag waarin je je uitgestrekt beweegt. 

Of je kan spelen met  richtingen: voor, achter, links, rechts, onder,  boven, en alle diagonale lijnen 

daar tussenin.   

Voorbeeld: fragment uit de trailer van de voorstelling “Speeltijd” door theater Nat gras 

http://www.youtube.com/watch?v=oqaYqTLR0nk 

Beschrijving: In de voorstelling “Speeltijd” gaan 2 dansers op zoek naar de speelsheid, kwetsbaarheid, 

humor en wreedheid in elk kind.  Theater vol beweging en wreedheid. 

Dansexpressievoorbeeld: Als onderwerp gebruik je: silhouetten tekenen met stoepkrijt in duo’s. 

Opbouw: starten met individueel werk: uitgestrekt liggen op de grond (beeld je in dat iemand een lijn 

trekt rondom je lichaam), breng veranderingen aan in dat silhouet.  Vervolgens doe je je silhouet 

bewegen door je voeten te verplaatsen (rond te doen stappen), wat kan je met je handen doen,… 

Pas in een volgende fase ga je per 2 werken, waarbij de danser beweegt over de grond en de 

tekenaar probeert te volgen in lijnen.  ( De tekenaar moet steeds een doorlopende lijn (kunnen) 

trekken. ) 

Wanneer je daarna gaat nabespreken, kan je gaan nadenken over vloeiende lijnen (wanneer 

verplaats je welk stukje van je lichaam),  maar dat hangt af van je doelgroep. 

Muzikaal 

Je kan versnellen, vertragen (tempo), er zijn ook stiltes.  Je kan meegaan in de maat of er net tegenin 

gaan. 

Je beweging kan ook de melodielijn volgen. 

Maar je kan ook de structuren in een muziekstuk gebruiken als inspiratiebron voor de dans: strofe en 

refrein associeer je met een verschillende beweging. 

Of je concentreert je of een bepaald instrument, een specifieke klank in de muziek (volg de violen). 

Ook kan je ervoor kiezen om associatief met de muziek om te gaan: het muziekstuk doet je ergens 

aan denken, roept een bepaald gevoel bij je op en daarmee ga je dansen. 

Voorbeeld: Der Lauf der dinge, door Peter Fischli en Dave Weiss 

                      (Deze film kan gratis gedownload worden via vimeo.) 

Beschrijving: “Een vuilniszak komt langzaam in beweging ... Het resultaat: een absurdistische en 

opwindende kettingreactie waarin vuur, water, zwaartekracht en chemie het verloop van de 

gebeurtenissen bepalen.  

http://www.youtube.com/watch?v=oqaYqTLR0nk


Fischli en Weiss creëren een universum van objecten door ze op verschillende manieren met elkaar 

in verband te brengen en ze toe te staan individueel te functioneren.” 

 

Mogelijkheid voor dansexpressie: Samen met de leerlingen worden fragmenten uit de film bekeken.  

Je vraagt de leerlingen te focussen op de geluiden.  Nadien wordt in groepjes een korte geluidsband 

gemaakt (volgorde van de geluiden wordt vastgelegd).   

Deze geluidsband wordt de “muziek” voor hun dans.   

Je laat hen 1 beweging dansen per geluidje:  

 ofwel laat je hen dit in hun groepjes vastleggen (welke bewegingen bij welke klank),  

 ofwel maken ze samen hun geluidsband en doet elk zijn eigen bewegingen erbij. 

Dramatisch 

Hierbij ga je dansen vanuit inleving: dit kan zowel de inleving zijn in een personage (de reus), als 

inleving in een abstract gegeven (de wind), een voorwerp (bal), een sfeer (vrolijke lenteochtend), een 

alledaagse handeling (tanden poetsen). 

Je kan ook emoties dansen of variatie aanbrengen in een beweging door de emotie te benoemen 

(stap blij, boos). 

Belangrijk hierbij is de beweging abstract te maken, anders blijf je op het domein van  drama.  Je legt 

de nadruk op de kracht en de hierbij horende dynamiek, spanning, zwaarte/lichtheid, energie. 

Voorbeeld: De voorstelling Supermarkt shopping 

http://www.youtube.com/watch?v=tUZoAMqgEbM 

Beschrijving: “'Supermarkt Shopping' is een unieke dansvoorstelling voor kinderen en hun familie die 
gaat over en gespeeld wordt in de supermarkt. 
 
In kleine groepjes maken de kinderen een tocht door de winkel en ontmoeten onderweg… zes 
dansers. Dansers in de supermarkt? Alles is plots anders: de geluiden uit de luidsprekertjes, de 
winkelkarretjes, de rolband aan de kassa,… alsof je niet door een gewone winkel loopt maar in een 
avontuur terecht gekomen bent.” 
 
Concept: De choreografie vertrekt vanuit herkenbare handelingen (zoals proeven van lekkers overal 

rondom).  Deze zijn geabstraheerd om tot dans te komen.  

Dansfysiek 

Het lichaam en de bewegingsmogelijkheden van het lichaam zijn het uitgangspunt.   

Bvb We werken rond vallen, rond verschillende sprongen, verschillende manieren van 

voortbewegen, rollen. 

Of rond symmetrisch/asymmetrisch bewegen, coördinatie. 

Met welk lichaamsdeel start je een beweging?   

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tUZoAMqgEbM


Opbouw van een dansles 
In een dansexpressieleswerk je met een duidelijk begin, midden en eind.  De verschillende 
onderdelen van de les brengen je stap voor stap verder in de materie.   
 
begin: opwarming en introductie van je thema 
  
Je kan je opwarming al gebruiken om een bepaalde sfeer te creëren, het onderwerp aan te snijden 
die in de les zal aan bod komen.   Zeker bij kinderen is het fijn om zo een geheel van je les te maken. 
 
midden:  
Je nodigt je dansers uit om te gaan onderzoeken op welke manier zij het thema gaan dansen, gaan 
vormgeven.  Als lesgever geef je aanwijzingen die inspireren om tot nieuwe bewegingen te komen, 
tot creativiteit.  Je observeert nauwgezet de dansers en probeert zoveel input te geven als zij nodig 
hebben. 
 
slot: optimaal dansproces 
Zorg steeds voor een mooie afronding van je les.   
Probeer een eindopdracht te formuleren die aansluit bij je doel en een logisch gevolg is van wat 

voorafging.   

Als je een dansles bedenkt, kies je of je rond ruimte, kracht, dansfysiek of tijd wil werken en wat je 
daarvan specifiek aan bod wil laten komen (bvb tijd: afwisselen tussen traag en snel, wat ook te 

horen is in de muziek). 

Je kiest een thema 

en gaat dan je les stap voor stap opbouwen. 

 

Nog enkele tips: 

 De videoclip van REM bij het nummer “überlin”: de danser legt een afstand af, van A naar B: 

onderweg gebruikt hij de “obstakels” die hij tegenkomt en past ze in in zijn dans.  Je ziet hem 

ook passen uit Afrikaanse dans gebruiken. 

                  http://www.youtube.com/watch?v=ZITh-XIikgI 

 Op http://www.youtube.com/watch?v=FE1s1L0fjes 

Zie je een jongleur van cirque du soleil aan het werk. 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=Ltq6y06E8ew&list=PLA596A1201D70F528&index=12&fe

ature=plpp  In dit filmpje zie je een demonstratie contactimprovisatie 

 

 Op de website van schooltelevisie vind je ook een schat aan materiaal.  Zo kan je bvb 

observeren hoe een paardenbloem bloeit of hoe je kan jongleren met een zeepbel. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZITh-XIikgI
http://www.youtube.com/watch?v=FE1s1L0fjes
http://www.youtube.com/watch?v=Ltq6y06E8ew&list=PLA596A1201D70F528&index=12&feature=plpp
http://www.youtube.com/watch?v=Ltq6y06E8ew&list=PLA596A1201D70F528&index=12&feature=plpp

