
 

 

OPDRACHT: KIJKEN NAAR (DANS)VOORSTELLING GUERRILLA 
 

Als je naar een voorstelling kijkt kun je natuurlijk letten op het verhaal, dat doe je vaak 
automatisch. Maar er is nog zoveel meer te zien! De manier waarop iemand danst bijvoorbeeld of 
de muziek, het licht, het decor en de kostuums. Vind je iets mooi of juist niet mooi?  

 
a. Je gaat de registratie van Guerrilla kijken, lees van te voren onderstaande elementen. Hierop 

ga je letten tijdens de voorstelling. Schrijf na het zien van de registratie van alle elementen 
kort op wat je gezien hebt. 

 
 

b. Je hebt de registratie van Guerrilla gekeken. Onderstaande vragen helpen je verder over de 
voorstelling na te denken, beantwoord de vragen.  

 

 
Let op! In het theater is er geen goed of fout. Het gaat om wat JIJ gezien hebt. Wel is het 
belangrijk om na te denken over waarom je iets vindt.    

 

 
 

Elementen in een voorstelling  

 Dansstijl: Heb je verschillende dansstijlen kunnen herkennen? Zo ja welke dan?   
 Beelden de dansers verschillende dingen uit? Heb je bijvoorbeeld emoties herkend? Zo 

ja, wat dan?  
 Tekst: waarover wordt er gesproken? En op welke toon? 
 Licht: Wat voor licht wordt er gebruikt, veranderde dit en waarom?   
 Muziek:  Wat voor muziek heb je gehoord en waarom wordt, denk je, die muziek 

gebruikt?  
 Kostuums: Waarom denk je dat er voor deze kostuums is gekozen?  
             

 Guerrilla is een danstheatervoorstelling. Wat is het verschil met een dansvoorstelling, 
denk je? 
 

 De voorstelling gaat over verzet, gehoord worden en de wereld veranderen. Vind je dit 
een goed onderwerp voor een voorstelling? Waarom? We zitten door het Corona virus in 
een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Waar heeft de wereld volgens jou op 
dit moment behoefte aan en waarom? 

 

 

 Als jij de choreograaf van de voorstelling zou zijn, zou je dan iets willen veranderen aan 
de voorstelling? 
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