
 

 

      
 

 

Theaterschool Evenementen Producties 

 

Lesbrief: Dans Toen en Nu - Dansproject voor groepen 5, 6 en 7 van het 

primair onderwijs. 
 

Inleiding 
In dit project houden de klassen zich bezig met drie dansstijlen van de laatste 60 jaar, 
n.l. rock en roll, disco en streetdance. De leerlingen kunnen de dansen waar hun 
grootouders en ouders zich mee bezig hielden vergelijken met de dansstijlen van nu. Ze 
zullen ontdekken dat er grote verschillen zijn, maar ze zullen ook veel overeen- komsten 
vinden in het uitvoeren en het beleven van de dansen. 

 
Deze lesbrief bestaat uit 4 onderdelen: 

1. Workshops bij Tim Koldenhof Producties (TKP) 
2. Voorstelling in theater Gigant 
3. Algemene informatie over de verschillende dansstijlen 
4. Dansen met de klas op school 

 
1. Workshops op de school van Tim Koldenhof Producties 

(TKP): 
(U kunt ervoor kiezen om vóórdat u met de klas bij TKP komt met deze lesbrief aan 
de gang te gaan of juist erna!) 
 
Op de datum dat u bent ingeroosterd komt u met uw klas(sen) naar TKP op het voor- 
malige Zwitsal terrein voor het echte werk!! De groep wordt in twee of drie kleinere 
groepen verdeeld (afhankelijk van het aantal leerlingen) en iedere groep krijgt, onder 
begeleiding van een dansdocent, een uur les binnen het thema. Na dit uur verzamelen 
de groepen zich weer en worden de eindresultaten aan elkaar gedemonstreerd in een 
minipresentatie! 

 
In de afgelopen jaren hebben veel scholen de aangeleerde dansen vervolgens gebruikt in 
presentaties, maandopeningen/sluitingen en musicals! 
 

2. Voorstelling in theater Gigant 
Op de datum dat u bent ingeroosterd komt u met uw klas(sen) naar de theaterzaal in 
Gigant om te genieten van de voorstelling: “Dance is my Life!” 
De leerlingen worden meegenomen in een spannend en vreemd verhaal over een 
breakdancer die geen nieuwe coole moves meer kan verzinnen. In een droom komt hij in 
een hele rare, maar ook leerzame spelshow terecht met een vreemde presentatrice. Hij 
ontdekt dat in allerlei andere, oude en nieuwe dansvormen  vele danspassen zó voor het 
oprapen liggen! Deze voorstelling wordt uitgevoerd door pro- fessionele acteurs en 
dansers, aangevuld met stagiaires van de vooropleiding van TKP. 
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3. Algemene informatie over de verschillende dansstijlen 

 
Rock en roll: 
Eind 40’er jaren/begin 50’er jaren dansten Amerikaanse tieners op het indringende ritme 
van rythm and blues muziek vanuit de zwarte gemeenschap. 
De eerste rock en roll is te horen op een plaat van Bill Haley and the Comets: Rock around 
the clock. Nieuwe artiesten zoals Elvis Presley vemengden deze muziek met country en 
western tot een nieuw geluid: de rock en roll!! 
Rock en roll vertoont veel overeenkomst met de Amerikaanse jitterbug en de Engelse jive, 
die beiden al in de jaren dertig werden gedanst op de swingende muziek bij big bands. 
Algauw verspreidde de rock en roll zich vanuit Amerika over de hele wereld. 
De rock en roll muziek was eenvoudig, dansbaar en was bedoeld voor jonge mensen. 
Er groeide algauw een hele tienercultuur omheen die voor die tijd vaak wild en opstandig 
overkwam (zie de film Grease!) Jonge mensen ontmoetten elkaar in cafés en luisterden 
naar de jukebox. De jongens waren stoer met korte jacks en vet (grease) in hun haar, 
de meiden droegen wijde rokken, soms met een petticoat en platte schoenen. 
 
Disco: 
De eerste disco’s openden hun deuren in de jaren 60 in Frankrijk (disco is een afkorting van 
het franse woord discothèque) Hier dansten jonge mensen op popplaten i.p.v. op levende 
muziek. 
Algauw kwamen er in de rest van Europa en in Amerika overal disco’s vooral gebaseerd op 
de populariteit van het nieuwe solodansen (dansen zonder partner) De twist was de eerste 
solodans gevolgd door o.a. de pony en de frug. 
Tijdens de hippieperiode eind jaren 60 was disco wat minder populair maar in de jaren 70 
kwam het weer helemaal terug o.a. door de film Saterday Night Fever!! 
Sindsdien heeft het discodansen veel veranderingen ondergaan. Belangrijkste kenmerk is dat 
de bewegingen eenvoudig zijn en steeds worden herhaald zodat iedereen ze kan doen! 
 
Steetdance/urban: 
Streetdance is een onderdeel van de Urbanscène en is ontstaan in New York in de begin 
jaren ’80. Zoals de naam zegt, kent de oorsprong zich van deze dansstijl op de start. De 
bedoeling binnen streetdance is dat je een eigen stijl ontwikkelt en zoveel mogelijk 
originele “moves” bedenkt en vervolgens net zolang oefent totdat je ze perfect uit kan 
voeren. In een “battle” daag je elkaar uit met je moves! Dit kan 1 tegen 1 maar soms sta 
je ook met 2 teams tegenover elkaar! 
Uiteraard kunnen de leerlingen heel veel informatie vinden op internet over alle dansstijlen 
door de jaren heen! In de voorstelling die ze gaan zien in Orpheus komen o.a. ook 
charleston, klassiek ballet en moderne dans aanbod! 
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Dansen met de klas: 
- Zoek een vrije ruimte op school b.v. een speel-gymlokaal, een hal of desnoods de 

stoelen en tafels in de klas aan de kant! 
- Laat de leerlingen de schoenen uittrekken 
- Van iedere dansstijl ontvangt u twee muziekvoorbeelden (deze zijn makkelijk te 

vinden op Youtube of Spotify). Als u één keer met de klas gaat dansen (en dan dus 
alle drie de dansstijlen behandelt) doet u de warming-up op het eerste 
disconummer en gebruikt u het tweede disconummer en de twee rock en roll en de 
twee breakdance nummers voor de andere onderdelen. 

U kunt er ook voor kiezen om drie keer kort met de klas te dansen (b.v. één dansstijl per 
keer). In dat geval gebruikt u iedere keer het eerste nummer van de gekozen dansstijl 
voor de warming-up (de warming-up is per dansstijl hetzelfde) en het tweede nummer 
voor het volgende onderdeel . 

Muziek 

Rock’n Roll: 

• Jailhouse rock - Elvis Presley 

• Grease - Greased Lightnin 

Disco: 

• Heaven must be missing an angel - Tavares 

• Celebration - Kool and the Gang 

 

Break/streetdance: 

• Let me love you - DJ Snake ft Justin Bieber 

• Perfect Strangers - Jonas Blue ft JP Cooper 

Warming-up: 

• Zet de muziek aan, laat de kinderen door de ruimte lopen. Als de muziek 

(plotseling) uit gaat, moeten ze stilstaan . Herhaal dit een aantal keren. 

• Herhaal de bovenstaande opdracht maar nu moeten ze als de muziek uit gaat 

een (dans) pose aannemen. 

• Om ze lekker “warm” te krijgen kunt u beide oefeningen herhalen waarbij 

u het lopen vervangt door b.v. huppelen, springen of dansen. 

• Ga met de voeten uit elkaar in een spreidstand staan en ga draaien met verschil 

lende lichaamsdelen. Begin met de armen(achter en voor), hoofd, schouders 

(achter en voor), heupen (beide kanten). Per lichaamsdeel een aantal keer!! 

Rock en roll: 

• De basispas : spring twee keer waarbij u de eerste keer één voet vooruit schopt 

en de tweede keer weer sluit. Herhaal met het andere been (rustig uitleggen 

en oefenen!). 

• Deze basispas kan uitgevoerd worden op de eigen plek en recht naar voren maar 

ook terwijl u elke keer een kwartslag draait b.v. 8 keer de basispas naar iedere 

richting. Ook kunnen ze dit tegenover elkaar uitvoeren. 
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Disco: 

• Stap opzij en sluit de andere voet aan, en weer terug. Dit doet u 8 keer. 

(uiteraard eerst veelvuldig oefenen!!!) 

• Voeten naast elkaar, veren met de benen en draai de handen (vuisten) om elkaar 

heen. Ook 8 keer. 

• Wijs 4 tellen iemand aan met de ene hand en 4 tellen met de andere hand. 

Dit “wijzen” kan b.v. ook schuin omhoog (de voorgaande beweging en deze 

eerst rustig uitleggen en oefenen). 

• Herhaal dit passenpatroon waarbij u elke keer van richting verandert 

(b.v. iedere keer kwartslag rechtsom en na de hele cirkel kwartslag linksom). 

 
Streetdance: 

• De basispas: Stap opzij en sluit de andere voet aan, en weer terug (zie disco) 

maar nu maakt u bij het sluiten een klein sprongetje en klapt u in de handen. 

• Nadat deze basispas is geoefend vormt u met de klas een halve cirkel en terwijl 

de klas de basispas doet wijst u telkens één of een aantal kinderen aan die in 

het midden van de cirkel hun “moves” laten zien. 

 

Heel veel succes en plezier! 

 


