
ONDERWIJSFICHE  
STORMOPKOMST FESTIVAL 2015 

 
  
SAMEN SPELEN EN BEWEGEN  
VOLGENS DE PRINCIPES VAN SLOW SPORTS 
 
De Spaanse danser Albert Quesada is gefascineerd door de overeenkomsten tussen sport en dans: 
de volharding, de technische krachttoeren, de fysieke uitputting en de schoonheid van de 
beweging... 
Tegelijk is hij heel erg bezig met de manier waarop TV, radio, krant en andere media aan 
sportverslaggeving doen.  
 
In Slow Sports Kids tonen hij en zijn dansers verschillende sporten vanuit drie gezichtspunten: 

- degene die aan sport doet (de atleet, de speler, de sportman of -vrouw…) 
- de supporter in het stadion 
- de televisiekijker 

Ze hebben elk hun eigen focus, hun eigen beleving, beelden en emoties. 
 
 

Hoe ga je te werk? 
 
De volgende suggesties helpen de kinderen om met meer aandacht naar de voorstelling te kijken. 
Je doet dit dus best in de week voor je naar de voorstelling gaat. 
De vier activiteiten vormen een stapsgewijs opgebouwd geheel.  
 

1. Sport en spel, doen en kijken 
 

Alle kinderen vertellen welke sporten zij (soms) beoefenen.  
Enkele groepjes leerlingen demonstreren gedurende enkele minuten een sport die ze zelf 
beoefenen: balsporten, gevechtssporten,  lopen en andere atletiekdisciplines, gymnastiek…  
Elementaire attributen (bal, basketring, tennisnet…) worden ter beschikking gesteld of symbolisch 
gerepresenteerd. Sommige sporten (bv. zwemmen, fietsen) kan je moeilijk demonstreren in een 
sportzaal of op een sportveld. Die kunnen wel ter sprake komen, maar worden niet 
gedemonstreerd. 
 
Opdracht voor de uitvoerders: geef je helemaal, alsof het een wedstrijd is. 
Opdrachten voor de toeschouwers:  

- wat moet je doen om te winnen in deze sport? (spelregels, lichaamshouding, 
bewegingen…) 

- wees een goede supporter; vuur hen aan 
De leerkracht en/of een leerling filmt de demonstratie. 
 
Gesprekje na elke demonstratie, met focus op de spannende momenten: 

- uitvoerders, supporters en observatoren vertellen over hun beleving en over wat ze gezien 
hebben 

- redenen voor verschillen in beleving en wat ze gezien hebben (afstand en nabijheid, 
letterlijk en figuurlijk) 

 
  



2. Sport en dans 
 
De groep bekijkt de gefilmde beelden, zonder klank, alsof ze naar een dansvoorstelling kijken. 
Opdracht: kijk heel aandachtig naar  

- de houdingen en bewegingen van de spelers/sporters 
- de richtingen waarin ze zich verplaatsen  
- hun plaatsen ten opzichte van elkaar en in de ruimte  

 
Alle kinderen proberen in kleine groepjes (een minuut uit) het beeldfragment na te bootsen. De 
nadruk ligt nu niet meer op het spel (en het winnen ervan), maar op een zo precies mogelijke 
nabootsing van lichaamshoudingen, bewegingen, verplaatsingen, posities ten opzichte van elkaar. 
Tip: een still van het beeldfragment kan hen hierbij helpen.  
 
Alternatieve opdracht : de kinderen bootsen diverse stills na elkaar na.  
De opeenvolgende tableaux vivants versterken de lichaamsperceptie en de perceptie van de 
evolutie in de ruimte. 
 
 

3. Spelen met beweging 
 
Elk nagebootst filmfragment of elke reeks tableaux vivants kan het uitgangspunt zijn voor diverse 
bewegingsopdrachten, zoals: 

- Boots het fragment na in slow motion (zeer sterk vertraagde bewegingen) 
Opgelet: hier zullen soms oplossingen moeten gezocht worden om een traag vliegende bal 
of een traag bewegend lichaam te ondersteunen (hier moeten extra kinderen ingezet 
worden als een soort marionettenspelers: hoewel ze zichtbaar aanwezig zijn, maken ze 
geen deel uit van het spel) 

- Verzin zelf een beweging om de verbinding te maken tussen het ene tableau vivant en het 
andere 

- Boots het fragment na, maar verander de omstandigheden (bv. het speelveld veel kleiner 
of groter maken, voetballen met een tennisbal…). Pas je bewegingen aan aan de nieuwe 
omstandigheden 

 
 

4. Sport in beeld 
 
Bekijk samen het televisieverslag van een sportwedstrijd (bv. voetbal). 
Opdracht: wat is er anders dan wanneer je de wedstrijd meemaakt in het stadion? 

- Wat je hoort: supporters, commentaarstem 
- Wat je ziet: herhalingen, slow motion, close-ups 
- Wat je voelt: betrokkenheid 

 
Bewegingsopdracht: speel dit beeldverslag na, met alle niveaus  die het bevat: 

- Spel in gewone tijdsverloop 
- Herhaling van een moment in slow motion 
- Eventueel meerdere herhalingen van een moment vanuit diverse camerastandpunten 

 
Laat de kinderen eventueel zoeken naar een creatieve oplossing om insteekbeelden te tonen: 

- De tussenstand 
- Foto van een bepaalde voetballer 
- Close-up van een gekwetst lichaamsdeel 

 
 



 
BENODIGDHEDEN 
 

 Een grote ruimte, bij voorkeur sportzaal of sportveld 
 Enkele sportattributen, bv. diverse soorten ballen en raketten (tennis, pingpong, 

volleybal/voetbal) 
 Touw en/of tape om het speelveld af te bakenen (zeker indien je niet in een sportzaal of op 

een sportveld werkt) 
 Digitale camera of fototoestel waarmee je korte filmopnames kan maken 
 Televisieverslag van een sportwedstrijd  

 
 

EXTRA UITLEG 

Een tableau vivant is een stilstaande beweging. Het is een drama-oefening die je reeds bij jonge 

kinderen kan toepassen. Vraag de kinderen op muziek te bewegen. Vanaf het moment dat de 

muziek wegvalt, moeten ze dadelijk stil blijven liggen, zitten of staan in de houding die ze op dat 

moment aannemen. Dit is de basis van de tableau vivant, de beweging die bevroren wordt. Deze 

werkvorm heeft echter nog meer mogelijkheden. Zo kan je via personages en situaties de kinderen 

levende standbeelden laten vormen. In het filmpje zie je een voorbeeldoefening, de situaties die je 

opgeeft kan je natuurlijk per groep of per thema aanpassen. 

http://muzische.kathotielt.be/expressie/index.php/lichaamsexpressie/tableau-vivant 
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EINDTERMEN BASISONDERWIJS    
 
Dit is een brede selectie aan eindtermen waarrond je met deze activiteiten, in combinatie met het 
bijwonen en bespreken van de voorstelling, kan werken.  
Aan jou om hieruit een meer specifieke selectie te maken, in functie van je eigen lespraktijk. 
 
Muzische vorming – Drama 
 De leerlingen kunnen 
3.1* genieten van een gevarieerd aanbod van voor hen bestemde culturele activiteiten. 
3.7* genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van anderen, 
de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving. 
 
Muzische vorming – Beweging 
 De leerlingen kunnen 
4.1* genieten van lichaamstaal, beweging en dans. 
4.2 een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord, gezien, 
gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt. 
4.3 samenwerken met anderen: 
  om een eenvoudig dansverloop op te bouwen 

om al improviserend te reageren op elkaars beweging. 
4.4 bewegen op een creatieve manier en daarbij één of meerdere basiselementen van de 
beweging bespelen: tijd, kracht, ruimte,lichaamsmogelijkheden 
4.6 het inoefenen, de voorbereiding, het aanwenden van de lichaamstaal en het uitvoeren 
(vertoning), door henzelf en anderen, kritisch bespreken. 
 
Muzische vorming – Media 
 De leerlingen kunnen 
5.2 ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een 
nieuwe werkelijkheid kan oproepen. 
5.5 eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken 
en vergelijken. 
 
Muzische vorming – Attitudes 
 De leerlingen kunnen 
6.1* blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 
6.2* zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. 
6.3* genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 
6.4* vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 
6.5* respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. 
 
Lichamelijke opvoeding 
 De leerlingen 
1.1 kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoend flexibele en verfijnde wijze 

aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties. 
1.2 kunnen veiligheidsafspraken naleven. 
1.3 kennen de gevaren en risico's van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en 

signaleren. 
1.18 kunnen eenvoudige spelideeën uitvoeren in eenvoudige bewegingsspelen. 
1.19 kunnen zich in een spel inleven en hierbij verschillende rollen waarnemen. 
1.29 zoeken zelfstandig en op een creatieve manier naar een oplossing voor een bewegings- of 
spelprobleem. 
 
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/index.htm 


