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1. D3D BUITEN DE LIJNEN KORT
interactief bewegingsparcours voor kinderen van 5 tot 10 jaar
Neem een kijkje in deze kijkkast…of zet een koptelefoon op en luister naar beweging. Ga je
liever zelf aan de slag? Tijdens het bezoek ontpopt deze expositie zich tot een doe-plek waar
je kan experimenteren met beweging. Zet je zintuigen scherp en laat je verrassen door deze
andere kijk op dans!
Na het succesvolle D3D in 2008 creëert Cacao Bleu een nieuwe editie. D3D staat voor ‘Dans
3 Dimensies’ en is een ludiek en interactief dansproject. Cacao Bleu wil met D3D Buiten de
lijnen kapstokken bieden om te kijken naar hedendaagse dans, conceptuele kunst of
performance door een actieve aanpak met een reflectieve aanpak te combineren.
Het parcours bestaat uit 7 kijkkasten of mini-installaties waarin je telkens een danser ziet die
op een bijzondere manier beweegt. Centraal in het parcours wordt de kortfilm ‘‘Loods 7’’
geprojecteerd waarin elf kinderen in interactie gaan met twee professionele dansers.
D3D wordt ontwikkeld in samenwerking met HETPALEIS, Les Ballets C de la B en CC de
Werf Aalst, het fonds voor amateurkunsten , Danspunt en OPEK en met steun van de
Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en stad Gent.

Cacao Bleu vzw is een organisatie die artistieke dansprojecten met en voor kinderen
ontwikkelt in nauwe samenwerking met dansers, choreografen regisseurs en cineasten die
actief zijn in het actuele kunstenlandschap (dans, theater en film). De vaste waarden binnen
de organisatie zijn Anne-Lore Baeckeland en Lenneke Rasschaert die beiden zowel een
artistieke dans(docent)opleiding genoten als een pedagogisch-agogische scholing.
Deze artistieke dansprojecten worden zowel lokaal als bovenlokaal verspreid en ontwikkeld.
www.cacaobleu.be

Medewerkers en Credits D3D
CONCEPT: Anne-Lore Baeckeland, Lenneke Rasschaert
VORMGEVING en SCENOGRAFIE: Saskia Louwaard
UITVOERING ONTWERPEN: Tycho van Essel, Benny Stesses
CAMERA: Laurens De Geyter
DANSERS: Mat Voorter, Laida Aldaz Arrieta, Juliana Neves, Quan Ngui Boc, Bérangère
Bodin, Sophie Beyne, Gilles Polet.
JONGEREN : Hella Vanhemelrijck, Steven de Gijnst, Ine Van Horen
KINDEREN: Ruben, Hannah, Charlotte, Nina, Alice, Leila, Charles, Tom, Bjorn, Dzjibril en Loris.
FOTOGRAFIE: Dries Segers
GRAFISCH ONTWERP: Jolien Rasschaert
TECHNISCHE ONDERSTEUNING: Yvan Demeyer
En met speciale dank aan Anja Geuns, Suzy Mandaglio, Jolan Moonen, Soraya Rademaker,
Ingrid Van Kogelenberg, Jente De Graef en Katrijn Baeten.
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Anne-Lore Baeckeland
Na haar studies aan de Sociale Hogeschool te Gent studeerde Anne-Lore Baeckeland 4 jaar
aan de Fontys dansacademie te Tilburg (danspedagogische opleiding). Door haar ervaring als
freelancer bij De Veerman (Vlaggen en Wimpels), De Kopergietery, Het Paleis, Wisper,
Mooss en tal van scholen groeide haar geloof in de draagkracht van dans.
Als bezielster en oprichter van de vzw Cacao Bleu verwezenlijkte zij ondermeer volgende
initiatieven: Emilia, Bril, Worteldreef 3, BIS’ art #1, Heliotropen, TussenintussN, Ei-landen de
kleutervoorstelling, D3D, Dansspoor en Zus zonder Zus. Daarnaast geeft zij op regelmatige
basis bijscholingen voor Canon Cultuurcel en Danspunt. Sinds drie jaar geeft zij ook
dansinitiatie en artistieke training aan de academie voor muziek, woord en dans in Tienen.
Daarnaast geeft Anne-Lore wekelijks danslessen in Luik voor Bal Spécial asbl.
Zij was de drijvende artistieke kracht achter de realisatie van de Kortfilm ‘Het Blauwhuys’.
Momenteel wordt er binnen Cacao Bleu vzw volop gewerkt aan de realisatie van de kortfilm
‘Loods 7’.
www.balspecial.org
Lenneke Rasschaert
Is afgestudeerd aan de Fontys dansacademie te Tilburg in 2002. Zij behaalde haar
propedeuse jazztheaterdans en schakelde vervolgens over naar expressionistisch
danstheater waarin zij in 2002 succesvol afstudeerde. Sinds 2004 is zij artistiek medewerker
bij Cacao Bleu. Lenneke laat zich liefst aanspreken als professioneel, veelzijdig
danskunstenaar. Zij beweegt zich actief binnen de velden van de (dans)kunst; waar zij
inspiratie vindt voor workshops, lessenreeksen en eigen choreografieën. Ze was als danseres
te zien in: ‘Bril’,‘Worteldreef 3’en ‘Heliotropen’ en ‘Beats ’n Babies’ van Cacao Bleu vzw.
Daarnaast danste zij in ‘Koeiemorgen’ voor Nat Gras vzw en ‘de Tuin’ van Sprookjes en zo. Zij
werkte als bewegingscoach voor de theatervoorstellingen ‘Wacht wacht wacht’ van fabuleus
en ‘Ajar’ bij Bronks. Lenneke begeleidt op regelmatige basis projecten, bijscholingen en
stages voor De Veerman, Jeugd en Dans, Danspunt, Kunst in Zicht, Jes en Artforum Vzw.
Zij is tevens licentiaat in de culturele agogiek en is deeltijdse lesgever hedendaagse dans in
de Kunsthumaniora voor muziek, woord en dans in Brussel. Zij is en blijft actief in alle
projecten van Cacao Bleu en zal ook voor D3D Buiten de lijnen een pioniersrol spelen.
www.cacaobleu.be
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2.Pak je geluid

Een dans/bewegingsles naar aanleiding van de geluidsinstallatie.
Naar een idee van Suzy Mandaglio, gids in de Tuin, de kunsteducatieve werking
van HETPALEIS.

Benodigdheden:

 Allerhande kleine materialen, doosjes, bekers, glazen, tassen, plastiekzakjes,…
 Doosjes waar je een aantal van de kleine materialen in kan stoppen
 Muziek in verschillende snelheden en sferen.

Doelstellingen:

 De kinderen ontdekken hoe ze hun associatievermogen kunnen gebruiken om
nieuwe bewegingen te vinden.
 De kinderen ervaren variaties in tijd, kracht en ruimte in hun dans.
 Kinderen kunnen een bewegingsreeks opbouwen en herhalen.

Inleiding (over luisteren binnen en buiten jezelf)
De kinderen zitten in een kring:
 De kinderen sluiten de ogen en luisteren een minuut lang naar het omgevingsgeluid.
Vervolgens kan je een kort gesprek hebben met de kinderen:
“Wat was het mooiste of interessantste geluid dat je kon horen?”
“Wat was het meest vervelende geluid dat je gehoord hebt?”
Op een eerste teken van de begeleider zingen de kinderen een liedje in hun hoofd (elk een
eigen keuze), op een tweede teken van de begeleider zingen ze hardop verder, op een derde
teken gaan ze verder met zingen in hun gedachten.
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 Zo komen we tot de conclusie dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Dat je
overal en altijd geluid hoort, binnen jezelf en buiten jezelf en dat stil eigenlijk niet
bestaat.

Maken van een dansfrase.
De kinderen hebben een gesprekje over 3D.
 De kinderen doen alsof ze allerhande zaken in de ruimte plaatsen.( Uitvergrote
voorwerpen). Ze stappen naar de zijkant en komen terug in het midden met een
enorm object in hun handen.
 De kinderen tekenen met hun hand een grote abstrakte 3D tekening, waarbij één
lichaamsdeel de leiding neemt. De rest van het lichaam volgt als een enorme staart
de beweging. Stopt de muziek dan blijven de kinderen staan en wordt een ander
lichaamsdeel afgeroepen die de beweging initieert.
 Telkens wanneer de muziek stopt blijven de kinderen staan, ze kiezen voor zichzelf
een ander lichaamsdeel uit. Nu wordt er telkens ook een ander muziekstuk opgezet.
 De kinderen hebben een gesprekje over hoe de muziek hun bewegingen beïnvloed.
Vervolgens wordt de vorige opdracht nog eens uitgevoerd.
 De kinderen gaan op een neutrale soundscape improviseren waarbij ze telkens
bewegen vanuit verschillende lichaamsdelen. Ze hebben ingebeelde muziek of geluid
in hun hoofd die telkens verandert. Daardoor verandert ook de kracht van de
bewegingen.
 De kinderen leggen zo een kleine dansfrase (danszin) vast met drie bewegingen
 Je kan de dansfrase demonstreren aan elkaar. Je kan één keer kijken naar de
dansfrase. Vervolgens kan je de ogen sluiten en één keer luisteren naar de dansfrase.
 Je hebt een gesprekje of het mogelijk is om “beweging te horen”.

Maken van bijhorend geluid.
Experimenteren met geluid (muziek of geluid ontwerpen bij een danszin)
 Op de vloer komen allerhande keuken-, tuin- en huisvoorwerpjes te staan. Je zorgt
als begeleider voor een rommelmarkt van geluiden. De kinderen wandelen rond en
gaan bij een voorwerp staan. Ze worden uitgedaagd om op verschillende manieren
geluid te genereren met dat voorwerp.
 De kinderen demonstreren aan elkaar welke gebruikswijzen ze hebben ontdekt. De
groep sluit de ogen en luistert telkens naar het gevonden geluid. De kinderen
bespreken hun associaties die ze leggen bij dat geluid.
 Ieder kind maakt voor zichzelf een pakketje van drie voorwerpen en stopt deze in een
doosje. De kinderen gaan per twee staan en ze ruilen van doosje.
 Kind A danst waarbij kind B geluidjes zoekt bij de gemaakte dansfrase van Kind A.
Wissel van rol.
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3. De stoelen
Een dans/bewegingsles naar aanleiding van het filmpje met de stoelen.
Dans: Mat Voorter

Benodigdheden:

 Voor ieder kind een stoel.
 Enkele opgewekte muziekstukken.

Doelstellingen:

 De kinderen maken kennis met het ‘herdefiniëren’ van objecten, meer bepaald de
stoel.
 De kinderen worden uitgedaagd probleemoplossend te denken in hun bewegingen
en houdingen.
 De kinderen kunnen bewegingen ter plekke neer zetten vanuit verschillende ideeën.
 De kinderen zijn in staat om in een groepsimprovisatie te leiden en te volgen.

Opwarming.
De kinderen staan op een rij.
 Als een kind een tikje op de rug begint te rennen doorheen de ruimte. De kinderen
rennen enkel in curves (=ronde vloerpatronen)en raken elkaar niet aan.
 De vorige opdracht wordt herhaald, met als variatie dat de kinderen soms mogen
stoppen, op een zelfgekozen moment. De kinderen worden uitgedaagd ofwel te
rennen, ofwel te stoppen. (stappen is geen optie)
 De vorige opdracht wordt herhaald met een bijkomende optie: de kinderen mogen
soms iemand volgen.
 Samengevat: rennen in curves, stoppen, volgen, of je eigen weg rennen. Het is niet
de bedoeling dat de kinderen gaan praten tijdens het rennen of teken doen aan de
anderen wanneer te rennen.
 Hou de oefening vol tot wanneer je merkt dat bijna alle kinderen zelfstandig initiatief
nemen om te rennen en te stoppen.

Stoelendans 1 (6 tot 10 jarigen)
De stoelen staan verspreid in de ruimte. Wanneer de muziek speelt dansen de kinderen in
de ruimte rond de stoelen. Stopt de muziek dan maken de kinderen een houding op of bij
een stoel. De kinderen worden uitgedaagd telkens vanuit een andere idee een houding te
zoeken.
 Spreek vooraf goed af dat de opdrachten enkel in houdingen mogen uitgevoerd
worden, zonder geluid en telkens bij een andere stoel.
Geef een aantal van volgende opdrachten om de inspiratie van de kinderen wakker te
maken:
 Je zit op de stoel.
 Je zit op de stoel zonder dat je billen de stoel raken.
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Je zit in de knoop met de stoel.
De stoel staat in het midden van een autobaan.
De stoel is een kledingstuk.
De stoel is een meubel.
Je bent de schaduw van de stoel.
Zet de stoel op een ander manier neer (niet meer op de 4 poten), de stoel is geen
stoel meer maar een....

Stoelendans 1 bis (uitwerking van de laatste opdracht voor
jongere kinderen)
De stoelen staan in een kring. In het midden van de kring staat 1 stoel. De kinderen sluiten
de ogen.
 De kinderen worden uitgedaagd de stoel op een andere manier te bekijken. Wat is de
stoel geworden? Wie een idee heeft komt naar het midden en toont het aan de
groep. Dit wordt 3 keer herhaald.
Vervolgens vertel je aan de kinderen dat niet zij maar jijzelf de ogen gaat sluiten. De
kinderen mogen hun stoel rustig verplaatsen tot ze de stoel een andere functie hebben
gegeven.

Stoelendans 2:
De stoelen staan nu verspreid in de ruimte in verschillende posities. Als de muziek speelt
dansen de kinderen bij een stoel, stopt de muziek dan rennen ze naar een andere stoel.
 Je danst van houding naar houding op, onder of naast de stoel.
 Je danst van houding naar houding in slow-motion zonder dat je voeten de grond
raken.
 Je danst over, tussen en rond de stoel zonder de stoel te raken.
 Je zit op de stoel en je valt heel langzaam in slaap, je spieren ontspannen zich en je
glijdt van de stoel. Eenmaal op de grond spring je recht en ga je op een andere
manier op de stoel zitten.
 Jij bent de poppenspeler, de stoel is je pop.
 Je stoel staat in een bepaalde ruimte (laat de kinderen eerst allerhande ideeën
afroepen: een autostoel, kappersstoel, bankje in de zoo,...). Je maakt een beweging
die bij de ingebeelde locatie hoort, stopt de muziek dan ren je naar een andere stoel
en zit je meteen in een andere ruimte.

Stoelendans 3:janssens en jansens
De voorgaande opdrachten gaven kinderen een aantal ideeën, die ze in deze laatste
opdracht kunnen gebruiken om hun improvisaties te variëren.
Oefening Janssens en Jansens (de tweeling uit Kuifje, die doen altijd identiek hetzelfde naast
elkaar)
 De kinderen staan in tweetallen, telkens met twee stoelen. De stoelen staan op een
identieke wijze naast elkaar. Kind A danst en beweegt op en onder zijn/haar stoel,
Kind B imiteert kind A tot in detail. Jongere kinderen gaan automatisch in
spiegelbeeld imiteren, van oudere kinderen (9 -10-jarigen) mag je verwachten dat ze
8

een verdubbeling kunnen maken. Dit wil zeggen dat ze de bewegingen parallel
kunnen uitvoeren en de linker- en rechterkant respecteren.
De begeleider staat vooraan met een stoel. De kinderen staan verspreid in de ruimte en
hebben geen stoel. De begeleider toont houdingen en bewegingen met de stoel. De
kinderen proberen de bewegingen te imiteren, maar zonder stoel. Bij het uitvoeren van
deze opdracht worden de kinderen uitgedaagd om oplossingen te zoeken. Dit kan
vervolgens herhaald worden in tweetallen.

Stoelendans 4:
De kinderen staan op een rij (zie opwarming). De laatste opdracht van de opwarming word
herhaald met een bijkomende optie: De ruimte staat vol met onzichtbare stoelen. Wanneer
je stopt sta je bij een onzichtbare stoel waar je op en onder beweegt.
 Opties samengevat: rennen in curves, stoppen, dansen met een onzichtbare stoel,
een klasgenoot imiteren of je eigen weg gaan.
 Daag de kinderen uit zuiver te zijn in hun keuzes, dit geeft de duidelijkste beelden als
kijker.
! Imiteren kan zowel dicht bij de leidende danser of er ver van. Naarmate de kinderen de
oefening beter kennen kan je vragen om ook over grote afstanden te imiteren.
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4. Lijnen
Een dans/bewegingsles naar aanleiding van het filmpje met de lijnen
Dans: Quan Ngui Boc

Benodigdheden:

 Voor ieder kind een rolletje kleefband (schilderstape).
 Canvas, papierrolletje of diaframe voor elk kind
 Repetitieve muziek (vb Steve Reich of Afrikaanse percussie)

Doelstellingen:

 De kinderen ontdekken hoe ze hun associatievermogen kunnen gebruiken om
nieuwe bewegingen te vinden.
 De kinderen ervaren variaties in tijd kracht en ruimte in hun dans.
 Kinderen kunnen een bewegingsreeks opbouwen en herhalen vertrekkende van
dagelijkse beweging en/of handelen.

Opwarming
De kinderen staan verspreid in de zaal en krijgen de volgende opdrachten:
 Dans met je hoofd: welke bewegingen kan je uitvoeren, enkel met je hoofd?
 Idem met je schouders, je armen, je romp, je bekken, je benen, je voeten.
 Dans met je hoofd, je schouders erbij, je armen erbij...
 Dans met alle lichaamsdelen, stopt de muziek dan blijf je staan in de houding waar je
net was.
 Herhaal dit door de ruimte, in verplaatsing
 Stop je dan val je op de grond.
! In rumoerige groepen kan het helpen eerst een beetje lawaai toe te laten (2 of 3 rondjes!),
vervolgens zijn de kinderen hun eerste energie kwijt en kunnen ze zich rustiger
concentreren.
! Vooral kleinere kinderen (5-7 jarigen) hebben moeite om zich te verspreiden in de ruimte;
het kan helpen om voor de eerste oefening kruisjes/streepjes op de vloer te kleven.

Detective 1
De kinderen staan per twee. Eén van de twee (A) is de beweger en één van de twee (B) is de
politieagent. De politieagent heeft een rolletje plakband. Groep A danst en valt telkens neer.
.  Op het teken van de begeleider rent B naar A en probeert de contouren te kleven van A
die op de grond ligt. B kan echter zijn werk nooit afmaken want hij krijgt hiervoor slechts 15
seconden de tijd. Na een 6 tal keer worden de rollen omgedraaid. A wordt telkens
uitgedaagd om op een andere manier te dansen. De muziek kan hierbij helpen.
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Indien de groep klein is en de ruimte groot dan is het goed de dansruimte af te bakenen. Het
is de bedoeling dat er een wirwar van lijnen ontstaat op de grond.
Tips om de opdrachten te variëren:
 Dans super snel (steeds met alle lichaamsdelen)
 Dans van hoog naar laag en van laag naar hoog;
 Dans zoals een robot,
 Dans alsof je geen spieren hebt, los swingend
 Dans doorheen de hele ruimte
 Dans met grote bewegingen,

Detective 2
De kinderen stappen rond en zoeken in de wirwar van de lijnen verborgen tekeningen.
! Om de kinderen doelgericht te laten kijken is het handig om ze een canvas te geven of een
papierrolletje. Je kan ook vragen om met de hand een gaatje te maken voor de ogen zodat je
enkel nog een cirkel ziet.
Eventueel kunnen de kinderen lijnen bijtekenen om een bepaalde vorm te vervolledigen.
 De kinderen zitten in de kring en vertellen wat ze allemaal gevonden hebben.
 Als vooroefening op de volgende bewegingsopdracht gaan de kinderen associëren.
Kind A zegt: “stoel”, kind B: “zitten” kind C “eten”,... tot je een (werk)woord of
handeling hebt gevonden die uitgebeeld kan worden.
 De kinderen stappen op de abstracte lijnen op de grond tot ze een herkenbare vorm
zien, hierop gaan ze in zichzelf verder associëren tot ze een beweging hebben
gevonden. Deze beweging voeren ze repetitief een aantal keer uit, waarna ze naar
een andere plek stappen.

Gestolen dans
De groep wordt in twee verdeeld. Groep A zoekt, ieder voor zichzelf, een plek waar hij/zij
een concrete vorm heeft gevonden en waarbij hij/zij ook een repetitieve beweging heeft
verzonnen. Als de (repetitieve) muziek begint gaat groep A aan de slag (ieder kind op een
eigen gekozen plek).
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 Groep B wandelt rond en blijft bij iemand van groep A staan om de beweging te
imiteren. Op deze manier gaat groep B bij iedereen van groep A op bezoek.
 Groep B accumuleert (stapelen) de bewegingen die ze van groep A aangeleerd
krijgen. 1,1+2, 1+2+3,1+2+3+4, etc
Vervolgens worden de rollen omgedraaid.

Gestolen dans mini-maxi
Als alles goed gegaan is hebben de kinderen nu allemaal een heel korte danszin met
dagdagelijkse bewegingen die ze kunnen herhalen. We geven nu nog een aantal systemen
om de frase’s te variëren en interessanter te maken.
 Mini-maxi: sommige bewegingen worden uitvergroot, andere worden heel klein
 Hoekig-rond
 Tijdens de danszin kies je een moment om of een lichaamsdeel te laten vallen of
helemaal op de grond te vallen.

5. Communiceren in beweging
Een bewegingsles naar aanleiding van het filmfragment uit de kortfilm “Loods
7”.

Benodigdheden:

 Muziek
 Indien gewenst een aantal prenten van het internet met handinstructies dovengebarentaal of hand mantra’s.
 Indien gewenst: youTube fragment gebarentaal

Doelstellingen:

 De kinderen maken kennis met de basiselementen van dans: differentiatie in
tijdsgebruik, differentiatie in krachtgebruik en ruimtegebruik.
 De kinderen dansen met vraag en antwoord.
 De kinderen leren op een natuurlijke wijze dansbewegingen fraseren.
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Inleiding.
De kinderen staan in een kring:
De begeleider buigt naar voor of doet een stap naar voor en maakt een geluid. De kinderen
imiteren het geluid in hun antwoord. Het geluid kan gepaard gaan met eenvoudige
gesticulaties van de handen (wijzen, schouders op en neer, hand op hoofd etc…)
 gromgeluid, een kreet, gefluister, gezang van hoog naar laag, dierengeluiden
 het spel eindigt met zinnetjes in de jabbertaal ( een zelfverzonnen taal).

Van spreken naar bewegen
De kinderen staan in tweetallen en hebben een gesprek in de jabbertaal.
 Om de kinderen te helpen in het overwinnen van de eerste schroom is het handig dat
de spelleider samen met een kind een demonstratie geeft.
! Vooraf wordt duidelijk afgesproken dat beide kinderen niet tegelijkertijd spreken. De ene
spreekt, de andere luistert.
! Bij het uitvoeren van de opdracht gebeurt het heel vaak dat kinderen enkel schreeuwen.
Via een groepsgesprek onderzoeken de kinderen wat de verschillende manieren zijn waarop
je iets kan vertellen aan de andere: fluisteren, zingen, roddelen, commando geven,
vriendelijk vragen, stotteren,...Nadien wordt de opdracht herhaald met de uitdaging de
verschillende nuances te gebruiken.
In een kring: De groep heeft een gesprekje over gebarentaal, hierbij kan een videofragment
handig zijn om het gesprek te specificeren.
 Een van de belangrijke kenmerken van gebarentaal is de precisie waarmee de
doventolk te werk gaat. De kinderen staan vervolgens in tweetallen en illustreren hun
jabbergesprek met een jabbergebarentaal. Eventueel bij oudere kinderen kan er
gewerkt worden met jabbertolken.
De opdracht wordt herhaald zonder geluid. Hierbij komt muziek op de achtergrond.
De kinderen worden stap voor stap uitgedaagd om....
 hun hele lichaam te gebruiken;
 te stoppen in een eindhouding als de beweging is geëindigd;
 bewegingen te variëren zoals ze vooraf hun jabbertaal hebben gevarieerd: Roepen
versus groot bewegen, fluisteren versus klein bewegen, commando geven versus
krachtig bewegen, zingen versus lyrisch bewegen,...
 te kijken naar de bewegingen van de gesprekspartners, sommige bewegingen over te
nemen om die te vervormen en te gebruiken in het antwoord.
 de beweging af te ronden na 2 maten in de muziek.
Een handige manier om deze oefening te organiseren in de ruimte is in twee lange rijen
tegenover elkaar te staan. Telkens na een aantal opdrachten word er doorgeschoven. Op die
manier kunnen de kinderen met verschillende andere kinderen een dialoog hebben.
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Over imiteren en transformeren.
De kinderen staan in viertallen. Twee kinderen staan tegenover elkaar en achter ieder kind
staat een ander kind. De binnenste kinderen zijn de gesprekspartners en hebben een
gesprek in bewegingstaal, de buitenste kinderen imiteren en transformeren op de volgende
wijze: (steeds met wisselende rollen)
 Imiteer de persoon voor u;
 Wat de handen doen probeer je met de benen te imiteren
 Imiteer liggend op de grond
 Maak een imitatie met uitvergrote bewegingen
 Neem één beweging eruit en herhaal die voortdurend tot je een andere beweging
oppikt.

Afronding
Twee kinderen staan in het midden van de zaal en hebben een gesprek. De overige groep
danst vrij in de ruimte, hun inspiratie voor hun bewegingen halen ze uit het gesprekje van
het duo die ze voortdurend transformeren.

6.

Interview met Cacao Bleu

Wat betekent de titel voor jullie?
“Buiten de lijnen als titel omdat het over niet-conventionele dans gaat, omdat de kinderen
voortdurend worden uitgedaagd om in experiment te gaan en nieuwe en andere bewegingen
te vinden”. Anne-Lore Baeckeland
Waarom een expo maken met professionele dansers voor kinderen? Zijn dit geen totaal
verschillende werkmethodes?
“De kracht van D3D is dat we dansers op professioneel niveau en kinderen bij elkaar brengen.
D3D is ontstaan zowel uit werkmethodes die gebruikt worden in de hedendaagse dans voor
professionelen als uit de educatieve werkpraktijk met kinderen en jongeren. Voor ons ligt dat
heel dicht bij elkaar, we zijn er voortdurend mee bezig. D3D brengt zeker geen abstracte
werkideeën. Alles werd getest en voortdurend terug gekoppeld naar kinderen van de
verschillende leeftijdsgroepen.” Anne-Lore Baeckeland
“Voor ons is het in eerste instantie belangrijk dat kinderen, jongeren, amateurdansers veel
dans kunnen zien. Dan bedoelen we dans in de zuivere zin van het woord; geen gerepeteerd
af choreografisch werk. Integendeel, dans als work in progress…als proces. Je ziet dansers in
de kijkkasten die volgens een bepaald systeem improviseren. Je ziet hoe ze zoeken en
experimenteren met hun lichaam, met tijd, ruimte en kracht.
Je zou verbaasd zijn hoe veel kinderen begrijpen van wat ze zien. Sommige kinderen
wandelen de expo binnen en beginnen spontaan te zoeken in beweging. Spelenderwijs en
onbewust nemen ze verschillende bewegingskwaliteiten uit de kijkkasten op en mee. We zien
hier ook kinderen die niet zo houden van beweging, maar eindeloos kijken en de andere
kinderen vertellen wat te doen. Dat zijn de choreografen van morgen…”
Lenneke Rasschaert
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Wat is de educatieve kracht van dit parcours?
“D3D is belangrijk omdat het een ludiek en laagdrempelig platform geeft van wat
hedendaagse dans kan zijn. Je hoeft geen hele voorstelling uit te kijken, dat ontdekken
gebeurt via de installaties zeer intuïtief op buikgevoel, en dat vind ik belangrijk.” Anne-Lore
Baeckeland
“D3D Buiten de lijnen wordt geproduceerd op ons initiatief. Naast Cacao Bleu werken zowel
Anne-Lore als ik zeer vaak als free-lancer bij verschillende organisaties. We geven dan
dansworkshops in verband met een zelfgekozen thema, aan de hand van een boek, aan de
hand van de eindtermen in het onderwijs of DKO, aan de hand van een film of een
voorstelling. Het is dankbaar om met je eigen werk workshop te geven, om de goede
ervaringen uit ander educatief werk te bundelen.”Lenneke Rasschaert
“Naast ander werk hebben we zelf onze eigen specifieke interesses; enerzijds geloven we dat
je met de combinatie dans, film en installatie een mooie mengvorm hebt wat hedendaagse
dans vandaag is. We hoeven dat niet weg te stoppen voor kinderen, jongeren en
amateurdansers. Ze hebben daar vaak een fout beeld van.” Anne-Lore Baeckeland
“We zijn er ons wel degelijk van bewust dat niet elk kunstencentrum, cultuurcentrum of
school over de nodige werkplekken en accommodatie beschikt om te experimenteren met
dans. Vandaar de idee ook om een reisbare tentoonstelling te maken. Om een parcours te
creëren dat educatief op velerlei manieren kan werken. Je kan gewoon door de installaties
wandelen zoals door een museum, zelf proberen te leren en van alles op te pikken. Daarom is
er ook een soort kijkwijzer met info bij elke installatie.” Lenneke Rasschaert
Waarom gaat Cacao Bleu precies deze samenwerkingsverbanden aan binnen de regio
Gent?
In Gent zitten toonaangevende spelers voor de hedendaagse dans (Les Ballets C de la B, de
Vooruit, Danspunt) maar we missen projecten die een brug maken tussen onderwijs, kunsten,
amateurkunsten en dans. Ik vind het geweldig dat kinderen uit Gentse scholen deze
workshop kunnen volgen in de gebouwen van C de la B bijvoorbeeld. Ik vind het belangrijk
dat hedendaagse dans in Oost-Vlaanderen zichtbaar wordt zoals dat al het geval is in Brussel
en Antwerpen, het lijkt mogelijk.” Anne-Lore Baeckeland
“De samenwerkingen zijn nodig om ons werk draagkracht te geven. We zijn een piepkleine
vzw zonder infrastructuur en structurele middelen”. Lenneke Rasschaert
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