
Kinderen en jongeren een week lang baas op B

Op mijn website vertrek ik vanuit vier basisprincipes; 
lichaam, kracht, tijd en ruimte. Die begrippen interpreteer ik 
heel ruim. Lichaam bijvoorbeeld gaat over bewegen, maar 
ook over communicatie en over het gebruik van zintuigen. 
Kracht kan ook emotie zijn of zwaartekracht en bij tijd heb je 
het heden, verleden en de toekomst maar ook ritme en dus 
muziek. Tijdens de workshops behandel ik die onderwerpen 
zowel reflectief, we denken na en discussiëren bijvoorbeeld 
over wat dans is en wat niet. Maar we doen ook veel op de 
vloer, doe-opdrachten, zoals: Stel jezelf voor aan de hand 
van beweging.” 

Initiële gêne

De Kortrijkse editie van DansenDansen was in zekere zin een 
proefproject. “Het was de eerste keer dat ik de workshop heb 
uitgetest met jongeren die al danservaring hebben”, vertelt 
Dafne. “Oorspronkelijk is DansenDansen ontwikkeld voor 
begeleiders die aan de slag gaan met jongeren tussen 12 en 
18 jaar met weinig of zelfs geen ervaring in dans. Ik had het 
ondertussen al eens uitgetest met lagereschoolkinderen en 
ook daar werkte het goed, maar dus nog nooit met ervaren 
dansers. Het resultaat was verrassend. Want eigenlijk was er 
weinig verschil. DansenDansen is een intensieve workshop. 
Constant doe ik beroep op de creativiteit van de deelnemers. 
Nu had ik, op één of andere manier, verwacht dat ervaren 
dansers van bij het begin al actief voorstellen zouden doen. 
Maar net zoals bij andere jongeren was er schaamte en 
terughoudendheid. De deelnemers hadden de neiging om 
te snel te oordelen, over de anderen, maar vooral ook over 
zichzelf. En dat is moordend voor de creativiteit.”

Het kunsteneiland Buda is een plek in Kortrijk voor artis-
tiek experiment waar, normaal gezien, vooral internationaal 
erkende kunstenaars komen. Maar eind augustus waren 
kinderen en jongeren er een week lang baas. Passerelle 
organiseerde in de Tacktoren en in Budascoop een reeks 
workshops: Stel Dat, voor kinderen van zes tot dertien, en 
DansenDansen, voor deelnemers vanaf veertien. De rode 
draad doorheen alle ateliers was dat de kinderen en jon-
geren centraal stonden, met hun verhalen, verbeelding en 
talenten. 

Meer dan pasjes op tellen

Dafne Maes leidde de workshop DansenDansen. Die is geba-
seerd op haar onderzoek naar danseducatie dat ze voerde 
aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en op haar 
website dansendansen.be. Daarop vind je inspiratie om met 
jongeren rond hedendaagse dans te werken. “Ik heb mijn on-
derzoek destijds opgestart vanuit de vaststelling dat er heel 
veel gedanst wordt in Vlaanderen, maar dat hedendaags wat 
stiefmoederlijk wordt behandeld. In programma’s als So You 
Think You can dance komt het genre wel voor en vertellen ze 
dat het een dans is met een sterk accent op emotie. Maar het 
blijft toch vooral bij een reeks pasjes op tellen. Terwijl het zo 
veel meer is. 

Kinderen en jongeren een 
week lang baas op Buda
DansenDansen/Stel dat… 
Is hedendaagse dans veel vallen? Is stilte ook geluid? Stel dat ...? Een 60-tal kinderen en jongeren ging 
afgelopen zomer onder begeleiding van straffe coaches als Lot Jansen, Anne-Lore Baeckeland, Berna-
dette De Deygere, Darline Deprez en Dafne Maes met deze en andere vragen aan de slag tijdens een 
reeks unieke workshops waarin Passerelle zowat het hele kunsteneiland Buda innam. 

sfeerbeeld tijdens de workshop DansenDansen

In de rand van dit soort artistieke 
workshops leren jongeren heel wat 
andere vaardigheden bij : sociale 
interactie, zelfkennis, een andere 
manier om naar dans te kijken ,…

Gelukkig werd de initiële gêne snel overwonnen. “Snel-
ler dan bij andere groepen”, merkt Dafne op. “En daar ligt 
volgens mij het verschil tussen deelnemers mét danserva-
ring en deelnemers zonder: ze zijn nog enthousiaster en 
nog meer geëngageerd.  Sommige van die gasten kwamen 
’s ochtends al een half uur vroeger om nog dingen in te 
oefenen of uit te testen. Ik heb dat niet gevraagd hé. (lacht) 
Maar als je dat ziet gebeuren, dan is dat fantastisch. Een 
doorslaggevend moment tijdens de workshopweek was toen 
ik op een ochtend laat was, omdat ik vast zat in de file, en de 
meisjes elkaar dingen zijn gaan leren. Tijdens die uitwisseling 
konden ze elk eens uitpakken met iets waarin zij goed waren 
en groeiden het zelfvertrouwen en de waardering voor 
elkaar. Wat ik trouwens zo leuk vind aan dit soort projecten 
is dat je, terwijl je aan artistieke competenties werkt, ook an-
dere vaardigheden aanscherpt: sociale interactie, zelfkennis 
of gewoon een andere manier van denken over dans.” 

toonmoment van het Stel Dat-project (10 jaar - 11 jaar) met Bernadette De Deygere op het podium van de BUDASCOOP

Grande Finale

DansenDansen en de Stel Dat-workshops werden afgeslo-
ten op vrijdag met een toonmoment. “Ik moet toegeven 
dat ik toonmomenten niet zo belangrijk vind” bekent 
Dafne. “Ik heb altijd het gevoel dat ze niet genoeg weer-
geven wat er die week allemaal écht is gebeurd. Al die 
indrukken, dat hele proces dat we hebben doorgemaakt, 
dat valt moeilijk in zo’n moment te vatten. En dat is spijtig. 
Aan de andere kant is het wel goed dat je iets hebt om 
naar toe te werken en is het belangrijk dat de jongeren 
zich kunnen tonen voor een publiek. Dat maakt deel uit 
van hun ‘opleiding’ als danser.  
 
We hadden besloten om ons toonmoment te laten aanslui-
ten op dat van Stel Dat… Dat was oorspronkelijk niet zo 
voorzien. Maar er was tijdens de week zo’n band gegroeid 
tussen alle deelnemers en begeleiders dat het ons leuk 
leek om samen af te sluiten en van elkaar te zien wat we 
hadden gedaan. Voor ons betekende het meteen ook extra 
publiek, met alle ouders, grootouders en kinderen van de 
andere workshops erbij.” 

sfeerbeeld van het Stel Dat-project (8 jaar - 9 jaar) met Anne-Lore Baeckeland

Terugblik

De deelnemers en coaches aan DansenDansen en Stel dat beleef-
den een unieke tijd op het Buda-eiland. Maar wat hebben ze er 
zelf van onthouden? We vroegen het aan een aantal van hen. 

Lotte (16) – DansenDansen: De opdrachten die we kregen van 
Dafne waren origineel en bijzonder bruikbaar om zelf dans te 
maken. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat we per twee rond tegenstel-
lingen konden werken: de ene die heel groot danst en de andere heel 
klein, of eerst snel en dan traag. Ook grappig was het dansje dat we 
aangeleerd kregen en dat de helft van de groep dan moest uitbeel-
den enkel met hun handen.

Anne-Lore - begeleidster van Stel dat bij de 8-9 jarigen:  
Het leuke aan Stel Dat… was het ruime thema. Dat biedt veel moge-
lijkheden om zelf een invulling te bedenken met de kinderen. Het viel 
mij ook op dat Passerelle coaches met verschillende achtergronden 
inzet, waardoor Stel dat telkens anders ingevuld werd.

Marie (16)  - DansenDansen: Iedere opdracht die we deden moesten 
we aan de anderen laten zien. Soms in kleinere groepjes, soms aan 
iedereen. In het begin was ik super verlegen, zeker als ik iets alleen 
moest laten zien. Maar na een tijd besef je dat het voor iedereen 
gelijk is en doe je het ook zo vaak, dat die schaamte wegvalt.

Margeaux (13)  - Stel Dat: In de dansschool staan de leerkrachten altijd 
vooraan en moeten wij hun pasjes gewoon nadoen. Maar dit was iets 
anders. Hier moesten we zelf onze dans verzinnen, of samenstellen uit 
een aantal simpele bewegingen die Darline ons had getoond. Het was 
een leuke week met maar één groot minpunt: er zijn veel te veel trappen 
in de Tacktoren.




