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Darline Deprez startte een tweetal jaar geleden bij Passerelle als 
coach, maar kende de organisatie al langer. Ze had eerder deel-
genomen aan een auditie voor een dansproject met de Lala’s, 
het choreografenduo Laure Vanborm en Laura Dever.

Ondertussen werkte ik mijn studies af als Uitvoerend Danstheater 
Dansdramaturgie aan de Fontys Dansacademie. Daarna tourde ik 
een tijdlang met een aantal kleinere dansgezelschappen om dan 
- eerder toevallig - Pol Coussement weer tegen het lijf te lopen. 
Hij zocht iemand voor het project Paaseiland voor kinderen van 
10 -11  jaar.”

Darline nam de opdracht aan met een klein hartje. “Ik was 
onzeker over die workshopweek”, bekent ze. “Ik heb het dan ook 
extra goed voorbereid: dansfrasen gemaakt, informatie opge-
zocht over het Paaseiland Rapa Nui. Het was een beetje overkill, 
want uiteindelijk is er heel veel uit de kinderen zelf gekomen. Die 
week is voorbij gevlogen. En het allerleukste: het toonmoment 
was echt een samensmelting van mijn ideeën met die van de 
groep.  Wat me ook raakte was het grote vertrouwen dat ik kreeg 
van Passerelle. Ik was met het idee gekomen om het podium vol 
te stouwen met ballonnen, als knipoog naar die beelden, die 
kolossale hoofden op Rapa Nui. Andere organisaties zouden de 
wenkbrouwen fronsen of zeggen dat daar geen budget voor 
is. Bij Passerelle gingen ze vol enthousiasme in mijn visie mee 
en zorgden ze ervoor dat die ballonnen er waren tegen het toon-
moment.”

Goede coaching is een kwestie van technische vaardigheid en weten hoe je het aan moet brengen. Maar het is 
meer dan dat. Ook enthousiasme en passie spelen een rol. Dat bewijzen de coaches van Passerelle. Dagdage-
lijks weten ze kinderen, jongeren en jongvolwassenen te motiveren om hun grenzen te verleggen, talenten te 
verkennen en een nieuwe taal te ontwikkelen - zélfs jongeren die anders niks hadden met hedendaagse dans. 
We spraken met Darline Deprez en Lot Jansen.

Het gaat erom dat je vanuit de 
kinderen vertrekt, vanuit 
hun beleving en fantasie. 
Wij stellen wel een thema voor 
en bieden structuur aan, maar 
de invulling komt van hen.

toonmoment Dansba(a)r van Lot Jansen

Ook Lot Jansen heeft �jne herinneringen aan haar eerste samen-
werking met Passerelle. “Tijdens mijn opleiding als sociaal-cultu-
reel werkster liep ik stage bij Piazza dell’Arte, een organisatie uit 
Antwerpen, die naar scholen trok met kunstbussen om samen 
met leerlingen van het secundaire in een bepaalde discipline 
een week aan een creatie te werken. Na mijn opleiding SCW heb 
ik een opleiding dans- en podiumtechnieken gevolgd en later 
nog een jaartje scenogra�e. Passerelle vroeg mij voor Spetterlet-
ters, een project voor kinderen van de onthaalklas, tot het vierde 
leerjaar op een basisschool in Wetteren.”

Nu, die leerkracht had het daar dus moeilijk mee en riep voort-
durend dat het stil moest zijn. Telkens wanneer hij riep, krompen 
die kinderen zo’n beetje ineen. Uiteindelijk heb ik een element 
dat voor mij als onaangenaam werd ervaren: nl. het roepen, op 
een positieve én creatieve manier gebruikt in de voorstelling. Ik 
heb ze zelf woorden laten scanderen als cue, als een soort teken 
dus om een bepaalde beweging in te zetten.“

Macht aan de verbeelding

Passerelle mag dan wel een dansorganisatie zijn, in haar pro-
jecten gaat het zelden of nooit om pasjes. “Neen”, bekrachtigt 
Darline, “Het gaat om verbeelding, creativiteit, een nieuwe ma-
nier om jezelf uit te drukken. Veel kinderen met wie we werken, 
hebben geen danservaring. Dat hoeft ook niet.  We kijken naar 
wat ze wél kunnen: zingen, verhalen verzinnen, een sport,.. 
Wat danstechnisch ontbreekt, wordt gecompenseerd met 
bewegingen die de kinderen zelf maken via oefeningen en as-
sosciaties. Mooi hoeven die niet te zijn. Voor mij zijn originaliteit 
en authenticiteit veel belangrijker. Het estetische, daar werken 
we later wel aan. Dat is dan mijn taak, als choreograaf, om die 
bewegingen bij te werken en in een context te brengen waarin 
hun betekenis duidelijk en zinvol voor een publiek wordt.” 

“Heel weinig mensen hebben een idee van wat ik doe bij Pas-
serelle”, lacht Darline. “Ze denken dat ik dansles geef. Maar dat 
klopt niet helemaal. Ik leer de kinderen geen pirouettes of een 
grand battement. Ik leer ze de dingen op een andere manier 
bekijken. En daarin zijn ze stuk voor stuk zeer getalenteerd. Door 
hun onbevangenheid vind ik kinderen doorgaans zelfs creatiever 
dan dansers uit het professioneel circuit.” 

Darline Deprez

Lot heeft, vanuit haar ervaring, een visie over cultuureducatie 
die bijzonder goed aansluit bij die van Passerelle.  “Het gaat 
erom dat je vanuit de kinderen vertrekt, vanuit hun beleving en 
fantasie. Wij stellen wel een thema voor en bieden structuur aan, 
maar de invulling komt van hen. Het resultaat is dat een project 
soms een heel andere richting uitgaat dan wat je had verwacht. 
Maar dat is net zo mooi. Ik herinner mij dat bij het project Beeldig 
één van de leerkrachten erg sceptisch was. Hij vond ons niet 
streng genoeg. Nu is het zo dat we kinderen in onze projecten 
zo veel mogelijk bewegingsvrijheid geven, letterlijk en �guurlijk. 
Vaak zie je dan dat hun tong de eerste dagen hard meebeweegt. 
(lacht) Maar dat is normaal. Ze zijn die vrijheid niet gewoon, 
maar meestal draaien ze snel bij om dan heel geconcentreerd 
mee te werken. 

Lot Jansen

Het gaat zelden om pasjes, maar om verbeelding en creativiteit
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Thuis bij Passerelle 

Zowel Lot als Darline werken ook voor andere partners, maar 
allebei vinden ze Passerelle een beetje thuiskomen. “Het ligt aan 
kleine dingen”, vertelt Lot, “Bij Passerelle heb ik altijd het gevoel 
dat ze achter mij staan. Er is een groot vertrouwen: als maker 
krijg ik carte blanche. Maar tegelijk staan ze klaar van zodra ik 
vragen heb, zowel educatief, praktisch als inhoudelijk. 
Ik herinner mij de zomerworkshop Dansba(a)r. Ik had toen de 
kinderen van het eerste leerjaar, zesjarigen dus, en vond moeilijk 
een insteek. Na een brainstorm met de kinderen rond dit thema 
kwamen we niet verder dan feestdrankjes, discoballen, een 
‘dansbar’ dus. Het woord Dansba(a)r gaf minder creatieve ideeën 
en uitspraken van kinderen dan ik gewoon was met deze leeftijd.  
Het gesprek en overleg met de medewerkers van Passerelle 
heeft me toen echt wel op weg geholpen om alsnog de juiste 
invalshoek te vinden.”

Ik leer de kinderen geen pirouettes of een grand battement. 
Ik leer ze de dingen op een andere manier bekijken.

“Ik werkte bij ‘Stel dat…’ rond ‘Stel dat we op wolken leven’”, zegt 
Darline, “en wilde de kinderen letterlijk op wolken doen dansen. 
Typisch zo’n idee dat simpeler gezegd is dan gedaan. Sabine, 
die vanuit Passerelle ons ondersteunt, is toen bijgesprongen. 
Ze heeft zakken vol wol op het podium gesleurd en ondanks de 
eenvoud werkte dat wonderwel! Weinig organisaties denken zo 
sterk met je mee.”  

Passerelle biedt zijn coaches maximale ondersteuning en tijd.  
“In de projecten waarin je met kinderen een proces doormaakt, 
is tijd cruciaal”, weet Lot. “Ze krijgen zo veel indrukken te ver-
werken, dat haspel je niet zo maar in enkele uren af. Van bij de 
eerste minuut al worden hun verwachtingen van wat dans is in 
vraag gesteld: neen, ik geef geen hiphop. En ja, ook voetbal kan 
dans zijn. Sommigen reageren opgelucht, anderen teleurge-
steld. Maar allemaal hebben ze even tijd nodig om aan dat idee 
te wennen en zich open te stellen voor wat we dan wel gaan 
doen. Passerelle heeft dat goed begrepen door te streven naar 
meerdaagse projecten, of duurzame partnerships met scholen 
en organisaties.” 

De favorietenlijst

Darline en Lot hebben ondertussen al tientallen projecten begeleid 
bij Passerelle. “Het is moeilijk om er één favoriet uit te kiezen”, vertelt 
Darline, “al zal Paaseiland altijd een speciaal plekje in mijn herinne-
ringen hebben omdat het mijn eerste project was.” 
 
Storm Opwaarts was net iets anders dan anders. “Ik heb die 
workshop twee keer gegeven in cultuurcentrum De Grote 
Post in Oostende. Alleen al het gebouw is super speciaal: een 
geslaagde renovatie van een modernistisch postgebouw uit het 
begin van de jaren vijftig. De indrukwekkende lokettenzaal is 
nog intact terwijl de binnenkoer hypermodern oogt.  Niet alleen 
het gebouw maar ook de vibes zaten goed. Op de dag van het 
toonmoment viel het water bij bakken uit de lucht. Toch wilden 
de kinderen - een groep van 11-12 jaar – per se doorgaan.” 

Het gaat zelden om pasjes, maar om verbeelding en creativiteit

toonmoment Stel Dat van Darline Deprez

Een meer dan eervolle vermelding gaat ook naar In Perspectief 
in de Kortrijkse Budascoop. “Wat ik daar onvergetelijk vond”, 
zegt Darline, “is dat we een hele week in het theater zelf hebben 
kunnen repeteren mét technische assistentie. Vanaf de eerste 
minuut konden we dus al experimenteren met belichting en met 
de indeling van het podium. Visueel is het één van de mooiste 
voorstellingen die ik heb mogen maken: midden op de vloer 
stond een scherm, de dansers dansten in spiegelbeeld zonder 
elkaar te zien. Er zaten ook een aantal sterke passages tussen 
waarin we met schaduw werkten… Op zo een manier repeteren 
is een absolute meerwaarde.“

Wanneer we Lot vragen wat haar favoriete projecten waren, 
grijpt ook zij in de eerste plaats terug naar de workshop waar-
mee het allemaal begonnen is. “Spetterletters was spannend en 
uitdagend omdat het zo’n groot project was”, vertelt ze, “met 
al die leerlingen, op verscheidene locaties in de school. Maar ik 
vond ook de ontmoeting boeiend, met de kinderen, de leer-
krachten en de grootouders voor wie we gingen optreden. De 
kinderen heb ik snel kunnen overtuigen, door op een doorde-
weekse dag, onaangekondigd op de speelplaats te gaan dansen, 
met een ballon. Dat vonden ze zeer intrigerend en toen ik kort 
daarna in de klas kwam, was het ijs meteen gebroken. Bij de 
leerkrachten ging het iets moeilijker. Leerkrachten werken in 
een zeer gestructureerde omgeving en willen altijd snel weten 

werken ’on stage’ tijdens In Perspectief met Darline Deprez

wie, wat, waar en hoe het bijvoorbeeld zit met de kostuums, 
terwijl ik dat nog even open wou laten. Maar we hebben daarin 
een compromis gevonden. En ik moet toegeven dat ik, op mijn 
beurt, strakker heb leren organiseren. Voor de grootouders was 
het vooral wennen dat het niet zo maar een dansje was dat de 
kinderen brachten. Maar ook daarop waren uiteindelijk veel 
positieve reacties. En dat is wat ik zo straf vond aan dat project:  
Ik heb het gevoel dat ik een aantal normen en verwachtingen 
heb kunnen in vraag stellen, zonder iemand daarbij op de tenen 
te trappen.”
 

Lot Jansen aan het werk tijdens het project Stel Dat




