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Hoofdstuk 1

Dansen met 
je lijf

      >>
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1.  Bezemdans
Voor: iedereen vanaf 9 jaar 
Duur: 15 minuten 
Muziek: popmuziek of stijldansmuziek
Materiaal: een bezem 

Dansen doet niet iedereen zomaar. Zeker niet aan het begin van een 
dansavond als het feest nog niet echt begonnen is. Het kan helpen 
om een voorwerp te gebruiken, zoals een bezem.

De begeleider start met de bezem. Hij danst er een rondje mee, 
geeft deze over aan één van de deelnemers en kiest zelf een andere 
deelnemer uit om mee te dansen. Binnen korte tijd danst de hele 
groep en kan de bezem opgeborgen worden. 

Een bezemdans kan ook gebruikt worden voor andere doelein-
den: een heksenfeest kan bijvoorbeeld ook beginnen met een be-
zemdans. 
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2. Van klein naar groot
Voor: iedereen vanaf 4 jaar
Duur: 5-10 minuten
Muziek: muziek waarin het effect van groei aanwezig is, bijvoor-
beeld Romeo en Julia van Prokofjev

De begeleider vraagt of de kinderen allemaal op een eigen plek in 
de zaal plaatsnemen. Hij vertelt dat de dans van vandaag gaat over 
klein en groot. Als de muziek aangaat, groeit de beweging van zo klein 
mogelijk naar zo uitgestrekt mogelijk. De begeleider doet zelf een 
voorbeeld voor, op muziek. Hij begeleidt de handelingen van klein 
naar groot en praat de deelnemers naar het volgende beeld toe. 

Iedereen start in de kleinste houding die hij maar kan bedenken. 
Die bevriest hij. Op een teken van de begeleider groeit dit uit tot de 
grootste uitgestrekte houding. De begeleider kan er, zeker voor de 
jongsten, belevingsbeelden bij geven, zoals opgerold liggen als een 
bolletje wol dat uitgroeit tot een hoekige muur van twee meter. Geef 
bij iedere poging een nieuw beeld als beleving door aan de deelne-
mers. 

De deelnemers hebben deze bewegingen op dezelfde plek ge-
daan, maar de begeleider kan iedereen ook steeds van beeld tot 
beeld laten verplaatsen. Dan groeit het beeld in de ruimte naar een 
andere plek toe. Er zijn allerlei prentenboeken die het thema van 
klein naar groot hebben uitgewerkt en hierbij als inspiratiebron kun-
nen dienen.
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