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Voorwoord 
 

Binnenkort gaat u met uw leerlingen naar de voorstelling ‘Blood Kiss’ van Danstheater AYA en 

het Zwitserse theatercollectief KNPV. Onze ervaring leert dat leerlingen gemotiveerder zijn 

wanneer ze weten waar ze naar toe gaan en wat ze tijdens de voorstelling te wachten staat. 

Bovendien horen en zien ze dan vaak meer. Daarom vindt u in deze lesbrief een aantal 

suggesties ter voorbereiding op het bezoek aan de voorstelling. Ook vindt u opdrachten voor een 

nabespreking.  

 

Waarschijnlijk hebben niet al uw leerlingen ervaring met theaterbezoek, daarom hebben we de 

regels voor een bezoek aan het theater nog even op een rij gezet. 

 

Het lesmateriaal bestaat uit: 

 

- In het kort: De regels voor theaterbezoek          3 

- Het verhaal van Blood Kiss           4 

- Over Danstheater AYA en Theatercollectief KNPV        6 

- Het maakproces            7 

- Interview met regisseurs Wies Bloemen en Dirk Vittinghoff       9  

- Voorbereiding op het theaterbezoek        11 

- Opdrachten vooraf          11 

- Nabespreking          17 

- Colofon           19 

 

Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier bij de voorstelling en met het lesmateriaal! 

 

Danstheater AYA 
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In het kort: De regels voor theaterbezoek 

 

Waarschijnlijk hebben niet al uw leerlingen ervaring met theaterbezoek. Daarom is het belangrijk 

met hen te bespreken hoe het er in het theater aan toegaat. Zo kan de kennismaking met het 

theater voor iedereen een positieve ervaring zijn die hopelijk bijdraagt aan een blijvende 

interesse. 

 

Theaterregels  

- Op tijd aanwezig zijn. 

- Mobiele telefoons uit. 

- Jassen en tassen niet mee de zaal in. Geen petten op in de zaal. 

- Zo dicht mogelijk bij het speelvlak gaan zitten. 

- Geen luid commentaar en/of gepraat. 

- Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal. 

- Niet halverwege de voorstelling de zaal verlaten. 

- Respect en aandacht voor de voorstelling. 

- Applaus na afloop van de voorstelling is welkom en is leuk voor de dansers en acteurs.  

 

Jongeren waarderen regels beter wanneer zij die begrijpen. Het kan helpen om uw leerlingen de 

volgende vragen voor te leggen: 

- Wat is het verschil tussen kijken naar een film of kijken naar een theatervoorstelling? 

- Welke regels zou jij bedenken voor het publiek? 

 

Al het bovenstaande lijkt erg vanzelfsprekend. Toch blijkt dat leerlingen zich vaak onvoldoende 

realiseren wat het betekent dat dansers en acteurs zich ‘live’ voor hen inspannen. Dit vraagt om 

een andere houding van het publiek dan bijvoorbeeld bioscoopbezoek. Als de voorstelling 

verstoord wordt, is dit niet alleen storend voor het overige publiek, maar ook voor de dansers.  

 

Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat er niet op de voorstelling gereageerd mag worden! Vaak 

wordt immers bewust de reactie van het publiek uitgelokt. Natuurlijk mag er gelachen worden, of 

mogen leerlingen reageren op scènes die een reactie oproepen. Een voorstelling bezoeken is 

natuurlijk ook vooral plezier hebben! 

 

Begeleiding 

Wij rekenen erop dat u voor voldoende begeleiding van de leerlingen zorgt. Wij denken aan een 

volwassen begeleider per 15 leerlingen. De begeleider is verantwoordelijk voor deze groep 

leerlingen en zal moeten ingrijpen zodra dat nodig is. Dit is wanneer ander publiek last 

ondervindt of wanneer de spelers gestoord worden. Als u weet dat er leerlingen zijn die onrust 

kunnen veroorzaken, dan verzoeken wij u hen extra te begeleiden of er zelf tussen te gaan zitten. 
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Het verhaal van Blood Kiss 
 

Geïnspireerd op de film ‘Let the right one in’ 

De voorstelling Blood Kiss is een eigen bewerking van de bekroonde Zweedse speelfilm "Let the 

right one in" (Låt den rätte komma in) uit 2008. Een onsentimenteel, humoristisch vampierdrama 

over vriendschap en de behoefte erbij te willen horen. De hoofdrolspelers zijn twee tieners, de 

introverte Oskar en de ondoorgrondelijke Eli. Ze zijn beiden buitenstaanders die hun weg in de 

maatschappij proberen te vinden. In het verhaal worstelen Oskar en Eli met het spanningsveld 

van identiteit, status en succes. Ze moeten keuzes maken in hoe ze zichzelf willen laten zien aan 

de ander.  

 

Het verhaal 

Het is winter. De vijftienjarige Oskar woont met zijn twee moeders in een flat. De jongen wordt 

getreiterd door zijn klasgenoten vanwege zijn uiterlijk en familieomstandigheden. Hij wordt een 

loser genoemd, wordt geslagen en hij staat onderaan in de pikorde. In zijn fantasieën gedraagt 

Oskar zich heel anders. Dan is hij sterk, zelfverzekerd en neemt hij wraak op zijn pesters.  

 

Op een avond ontmoet Oskar een bleek meisje op de binnenplaats. Ze stelt zichzelf voor als Eli. 

Volgens eigen zeggen is Eli "ongeveer vijftien". De tieners sluiten vriendschap en Oskar wordt 

verliefd op het vreemde meisje. 

 

In de loop van het verhaal blijkt dat Eli een vampier is. En dat haar vader niet haar vader is, maar 

haar vertrouweling, helper en beschermer. Hij moet het noodzakelijke bloed voor Eli bezorgen. 

Zijn eerste jachtexpeditie in de nieuwe omgeving is echter niet succesvol. 

 

Stukje bij beetje wint Oskar Eli’s vertrouwen. Maar haar karakter wijkt te veel af van gewone 

mensen en Eli durft haar ware aard niet aan Oskar te laten zien. De twee nemen afscheid. 

 

Omdat Eli dringend bloed nodig heeft, valt ze een vrouw met een hond aan en lest ze haar eerste 

dorst. Ze laat de vrouw gewond achter en ontsnapt. Kort daarna komt ze Oskar weer tegen. Ze 

ziet zijn schaafwonden en blauwe plekken en vraagt hem ernaar. Oskar vertelt over zijn situatie 

en dat hij voortdurend gepest wordt. Eli moedigt Oskar aan om zichzelf te verweren tegen zijn 

pestkoppen. Dan wil Oskar een bloedbroederschap met haar sluiten. Eli weigert, maar Oskar blijft 
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aandringen. Eli’s gevoel voor Oskar is uiteindelijk sterker dan haar honger naar bloed en ze 

vertrekt. 

 

Oskars liefde voor Eli wordt sterker en hij besluit haar te blijven helpen. Hij volgt haar advies op 

om voor zichzelf op te komen en wordt moediger zodat hij zijn tegenstanders het hoofd kan 

bieden. Dagen later valt Oskar opnieuw in de handen van zijn pestende klasgenoten. Voor de 

eerste keer overwint hij zijn angst en biedt hij weerwoord. Maar hij verliest en zijn leven wordt 

bedreigd. Dan verschijnt Eli onverwacht en redt het leven van Oskar. Daarna kunnen ze niet 

meer in de stad blijven. 

 

De voorstelling 

Duur: ongeveer 75 minuten 

Vanaf 12 jaar 

in het Nederlands en Engels 

 

Regie en choreografie: Wies Bloemen en Dirk Vittinghoff 

Dansers: Laila el Bazi, Kathrin Gramelsberger, Constantin Trommlitz 

Acteurs: Philippe Nauer, Priska Praxmarer 

Decor en licht: Erik van Raalte 

Kostuums: Marina van der Heiden 

Creatie poppen: Priska Praxmarer 

Speelperiode: september t/m december 2018 

Boekingen NL: Frontaal Theaterbureau, Mirjam Nebbeling, info@frontaal.com, 020-6929603 

 

Blood Kiss is een coproductie van Danstheater AYA, het Zwitserse theatercollectief KNPV, 

Schlachthaus Theater Bern en Dampfzentrale Bern. 

Productiemanagement Zwitserland: Marie Theres Langenstein 

Het educatiemateriaal is gemaakt door Nina Curcio en Alessandra von Aesch (Theater 

Tuchlaube Aarau en Dampfzentrale Bern) en vertaald en bewerkt voor de Nederlandse scholen.   

 

Contact 

Contactpersoon educatie Danstheater AYA 

Marjo Vaessen, marjo@aya.nl, 020 386 85 74 
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Danstheater AYA    
 

Danstheater AYA maakt brutale en interactieve danstheatervoorstellingen voor jongeren 

over actuele, schurende thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld, zoals culturele 

identiteit, seksualiteit, groepsdruk of populariteit. AYA’s voorstellingen zijn krachtig en direct 

en kenmerken zich door een dynamische mix van dansvormen, speelstijlen en muziek. Als 

enige gezelschap in Nederland plaatst AYA consequent moderne dans in combinatie met 

tekst en persoonlijke verhalen van dansers naast populaire uitingen uit de urban culture om 

jongeren werkelijk aan te spreken in hun eigen taal.  

 

AYA speelt in theaters, op scholen van vmbo tot havo-vwo en op locaties. Onze doelgroep 

bestaat uit jongeren van twaalf tot achttien jaar, die vaak voor het eerst met dans in 

aanraking komen. De wens om met jongeren te communiceren over onderwerpen die hen 

aangaan staat op de eerste plaats. Dat doen we met energieke, directe en eerlijke 

voorstellingen over onderwerpen die uit het leven gegrepen zijn. 

 

AYA is in 1990 opgericht door Wies Bloemen. Zij maakt danstheater vanuit een passie voor 

het directe, het aardse, het heftige. Gedurende haar carrière heeft ze een eigen taal 

ontwikkeld, over alle disciplines heen en los van de publieke opinie. Haar veelzijdigheid en 

eigenzinnigheid zijn niet alleen terug te vinden in het verloop van haar carrière, maar ook in 

de voorstellingen zelf. Bloemen richt zich altijd op maatschappelijke relevante onderwerpen 

die nu om ons heen spelen.  

 

 

Theatercollectief KNPV   
 

Het theatercollectief KNPV is al vele jaren actief in de onafhankelijke theaterwereld in 

Zwitserland. Ze werken in wisselende formaties per voorstelling. Ze hebben elkaar voor het eerst 

ontmoet in het voorjaar van 2006. Vanaf toen startte hun samenwerking. Sindsdien hebben ze 

diverse producties gemaakt. Ze zijn allemaal verantwoordelijk voor productie, concept, idee, tekst 

en realisatie. Voor de voorstelling Blood Kiss is Dirk Vittinghoff samen met Wies Bloemen 

verantwoordelijk voor de regie en spelen acteurs en poppenspelers Philippe Nauer en Priska 

Praxmarer mee in het stuk.   

  

KNPV en AYA kwamen elkaar voor het eerst tegen tijdens het MixUp! Festival in september 2016 

in de Dampfzentrale in Bern. Hun onderzoek had als doel om zich binnen andere theatervormen 

te oriënteren en om elkaar te inspireren. De uitwisseling tussen poppen, dansers en acteurs zou 

moeten leiden tot nieuwe expressiemogelijkheden. Hoe ziet het eruit als de poppen bewegingen 

van dansers imiteren? Kunnen de lichamen van de dansers dienen als bewegende landschappen 

voor de poppen? Zijn er choreografieën mogelijk die worden uitgevoerd door zowel dansers als 

poppen? Deze vragen werden onderzocht tijdens een testfase van twee weken. De 

samenwerking bleek een succes te zijn. Al op de laatste avond van Mix Up! was het enorme 

potentieel te herkennen. De sterke wens om de samenwerking voort te zetten is nu vervuld met 

Blood Kiss.  
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Het Maakproces 
 

Voor Blood Kiss hebben AYA en KNPV gezocht naar een goede manier om samen de repetities 

in te gaan, omdat beide gezelschappen natuurlijk hun eigen werkwijze hadden. Voor het 

samenspel van acteurs, poppen en dansers was een nieuwe aanpak nodig. 

 

In het maakproces wordt er met verschillende elementen gewerkt om het verhaal te vertellen: 

• Teksttheater en poppenspel. 

• De rol van verteller; De acteurs en dansers zoeken direct contact met het publiek als vertellers. 

Ze stappen uit hun rol en staan als zichzelf op het podium. 

• Dans met en zonder poppen. 

• Hybride wezens; Een nieuwe toevoeging is het gebruik van hybride wezens. Het lichaam van 

deze wezens bestaat deels uit het lichaam van de dansers en gedeeltelijk uit 

poppenlichaamsdelen. 

 

 

Personages: waar staan ze voor? 

Alle jonge personages, Oskar, Eli en de pestende groep klasgenoten, staan voor een bepaalde 

houding. Oskar is betrokken en open. Eli zoekt steeds naar nieuwe ervaringen. De groepsdruk in 

de pestersgroep is heel sterk en vooral bendeleider Buzz overschreeuwt zichzelf. De beslissing 

dat Oskar twee moeders heeft, biedt de mogelijkheid om gezinsvormen te presenteren. In het 

liefdesverhaal tussen Oskar en Eli, komen de verschillende rollen aan bod die mannen en 

vrouwen / jongens en meisjes aannemen. 

 

Dans 

Bij de eerste improvisaties in de studio wordt altijd gebruik gemaakt van de persoonlijke 

ervaringen van de dansers met de thema’s uit de voorstelling. Zodat de emoties die het publiek 

ziet ook écht voelen. Een belangrijke emotie in Blood Kiss is onder meer eenzaamheid. De 

eenzaamheid van Oskar, maar ook van Eli. De liefdesscène tussen de twee, pop en danser, 

bieden nieuwe expressieve mogelijkheden. Een pop hoeft zich niet te houden aan natuurwetten. 

Oskar kan vliegen, zweven en bewegingen maken die onmogelijk zijn voor een danser. In de 

scènes waarin Eli alleen danst heeft ze de grond nodig om te springen en om snel en onverwacht 

te kunnen bewegen. De verlengde lichaamsdelen, als hybride wezens, versterken het 

bovennatuurlijke van haar rol. 
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Decor 

De moeilijkheid van een dans- en poppen theaterproductie is dat de eisen op het podium soms 

tegenstrijdig zijn. Poppen hebben verhogingen nodig omdat ze anders moeilijk te bespelen zijn. 

Vanaf de grond zijn ze minder zichtbaar voor het publiek. Dansers hebben vrije ruimte nodig om 

te dansen. In het decor is rekening gehouden met beide eisen. 

 

 

Thema’s 

In het stuk Blood Kiss komen verschillende thema’s aan bod: De verschillende personages en 

hun betekenis, uitsluiting en pesten, man/vrouw (gender) rollen en rolmodellen.  

In Blood Kiss wordt onderzocht hoe sociale omstandigheden je gedachten bepalen en wie je dan 

als rolmodel kiest. Wie doe je na en welke rol speel je binnen een groep. Hoe beïnvloedt jouw 

status in de maatschappij wie je als rolmodel kiest? Wanneer maak je die keuze en waarom? 

 

In een recente jongerenenquête in Zwitserland werd onderzocht welke rolmodellen jongeren 

hebben. Tegenwoordig kijken ze niet meer per se naar grote beroemdheden, presidenten, film- 

of popsterren. Als antwoord op de vraag "Welke persoonlijkheden zou je het meest waarschijnlijk 

beschouwen als je rolmodel?", staan sporters (met 21%) en ouders (met 18%) bovenaan en 

sluiten reality sterren (met 1 %) de rij. 
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Interview met de regisseurs 
 

Een bezoek aan KNPV en AYA tijdens hun eerste week van de repetities op 30 mei 2018 in de 

repetitieruimte in Bern. Ze zijn net begonnen en werken aan het opzetten van de scènes. Wies 

Bloemen en Dirk Vittinghoff geven regieaanwijzingen en richten zich op de interactie tussen 

acteurs, dansers en poppen. Het moeilijkste is om als acteur zoveel mogelijk op de achtergrond 

te zijn om de poppen levend te laten lijken. Na de repetitie is er tijd voor wat vragen aan de 

regisseur en de regisseuse. 

                                         Dirk Vittinghoff en Wies Bloemen 

 

 

Wies, hoe vertel je verhalen met dans? 

Je kunt geen verhalen vertellen met dans. Emoties, relaties en stemmingen worden gedanst. Als 

er een rode draad in de voorstelling nodig is, laat ik de dansers zelf vertellen. Een hele verhaallijn 

alleen door dansen vertellen is naar mijn mening onmogelijk. Bij de poppen is het anders: ze 

kunnen verhalen uiten op een zeer precieze, gedetailleerde en gevoelige manier. Er is ook een 

ander begrip van ruimte. Dans heeft veel ruimte nodig, maar poppen nemen weinig ruimte in 

beslag en onze taak is om deze twee dimensies te combineren. Deze verbinding maakt het stuk 

en daarmee ons verhaal zo gevarieerd. 

 

Dirk, hoe dans je met poppen? 

Een dans met poppen is precies hetzelfde als een dans met dansers, alleen kunnen ze het niet 

voelen. Alles moet worden uitgewerkt in het hoofd van de poppenspeler en zo wordt de 

choreografie gemaakt. Natuurlijk beïnvloeden de poppenspelers en de dansers elkaar. De rollen 

staan ook niet vast, ze kunnen ook worden omgedraaid. De dansers bespelen de poppen en de 

poppenspelers dansen ook. Soms ontstaan er hybride wezens van poppen en dansers. 

Wies: met de poppen moet je gewoon alles beslissen, dit gaat heel langzaam vooruit. Dat kost 

veel geduld. De dansers kunnen improviseren en intuïtief werken. Maar zelfs daar moet je tijdens 

het fijne werk zoals het synchroon dansen met veel geduld te werk gaan. 
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Waarom deze film als inspiratie? 

Dirk: Het is een film voor volwassenen, maar de hoofdrolspelers zijn jong. Dus het is ook geschikt 

voor jongeren. Het is een Zweedse, geen klassieke, vampierfilm, geen Twilight-kitsch. Het is een 

liefdesverhaal tussen twee outsiders die buitengesloten worden. Dat zijn thema's die onze 

doelgroep aanspreken. 

Wies: Ik vind het leuk dat de vampier een meisje is, dat is weer eens iets anders. En het gaat 

erom gepest te worden, wat een enorm scala aan mogelijkheden biedt: inzicht in rollen en 

rolmodellen, sekse en gedrag. 

Dirk: De beslissing om van Blood Kiss een jongerenvoorstelling te maken kwam nog voor de film 

waarop het stuk gebaseerd is. We laten echter een voorstelling zien die ook voor volwassenen 

interessant is. Die classificatie is ook niet zo belangrijk voor ons, omdat we uiteindelijk 

voorstellingen voor iedereen maken. 

 

Hoe hebben jullie besloten welke personages worden gespeeld door poppen 

of acteurs? 

Wies: Dirk, jij hebt besloten. 

Dirk. Ik? Ja misschien. Het was eigenlijk heel eenvoudig. De jongen in de film is verlegen en 

beweegt niet veel, dus het was duidelijk dat dit een pop zou zijn. De vampier is erg flexibel, dus 

wordt ze uitgebeeld door een danseres. 

Wies: Het is geen esthetische dans en de bewegingen kunnen heel vrij worden gekozen, zolang 

het publiek begrijpt dat ze een vampier voorstelt. 

 

Waarom de keuze voor een breakdancer in de groep? 

Wies: In een jeugdbende hoort een breakdancer. Maar het is ook een beetje een 

charmeoffensief, omdat jong publiek houdt van coole breakdancers. Hij beheerst niet alleen 

breakdance, hij kan ook andere dingen. Het gaat niet om de stijl, het gaat om de vermenging. 

Dirk: Ook wij zijn geïnteresseerd in de mix van stijlen. De stijl is uiteindelijk niet beslissend. We 

willen geen verheven theater maken, we willen dat iedereen het begrijpt. 

 

Kun je ons iets vertellen over de verschillende verhaalniveaus in het stuk? 

Wies: We willen geen ‘vierde muur’ creëren, we spreken rechtstreeks tot het publiek. Het publiek 

weet dat we ze zien en ze weten dat wij weten dat ze er zijn.  

Dirk: Het feit dat we het publiek direct in het begin aanspreken, heeft twee functies. Het is geen 

introductie, het maakt deel uit van het spel. Zo willen we de weerstand van de jongeren tegen de 

poppen breken. Als we zelf zeggen "Poppen zijn kinderachtig”, krijgen wij het publiek het beste 

met ons mee. 

 

Hoe belangrijk was de gender thematiek? 

Wies: Ik denk dat het heel belangrijk is! Als regisseur probeer ik altijd gender stereotypen te 

doorbreken. Niet altijd moeten de meisjes de zwakkere zijn. Ik wil het feminisme steunen door dit 

thema steeds in onze stukken te benadrukken zodat ik het publiek aan het denken kan zetten. 

Het is ook heel bijzonder dat een meisje een vampier speelt, omdat deze meestal worden 

gespeeld door knappe jongens, die vervolgens worden aanbeden door meisjes. Ook één van de 

redenen waarom ik de film erg leuk vond en dat willen we benadrukken in ons stuk! Theater 

verandert de wereld niet, het is slechts een input. Maar het kan de creativiteit van de bezoekers 

activeren. Mensen zijn meer dan alleen logische hersens. 
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Voorbereiding op het theaterbezoek 
 

Door van tevoren met de leerlingen te bespreken waar de voorstelling over gaat, kunnen ze in de 

zaal straks makkelijker zelf associëren. Ook door het bespreken van de bijzonderheden van een 

productie – zoals bij Blood Kiss de combinatie van dans, theater en poppenspel – kunnen 

leerlingen zich straks meer richten op de live ervaring in het theater. Kortom, het theater gaat niet 

over begrijpen, maar over ervaren! Wat triggert de voorstelling bij mij? Welke gevoelens blijven 

hangen? Welke vragen heb ik? Waar wil ik aan denken? 

 

 

Opdrachten vooraf 
 

1 Bekijk de teaser en de introductiefilm 

Tijdens de repetitieperiode in Amsterdam is er een eerste teaser gemaakt van de voorstelling. 

Bekijk deze teaser >> (1 min.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tY0Ko_cbghc
https://www.youtube.com/watch?v=tY0Ko_cbghc
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Samen met Bekijk ’t is er een introductiefilm gemaakt waarin de dansers en spelers worden 

geïntroduceerd en danseres Kathrin Gramelsberger wat meer vertelt over het verhaal van de 

voorstelling. 

Bekijk de introductiefilm >> (ca. 6 min.) 

 

 

 

2 De theateraffiches 

Voor de voorstelling Blood Kiss zijn twee verschillende theateraffiches gemaakt; één voor 

Nederland en één voor Zwitserland. De twee gezelschappen hadden een andere voorkeur en 

kozen dus voor hun eigen beeld. Op de volgende pagina’s staan beide affiches afgebeeld. De 

volgende vragen kunnen worden besproken: 

• Wat zie je op de affiche 1? Wat zie je op affiche 2? Waar herinnert het je aan? Observeer en 

analiseer, veroordeel niet! 

• Welke verwachtingen van het stuk wekken de affiches? Welke vragen komen er bij je op? 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/288542513
https://vimeo.com/288542513


13 
 

 

 



14 
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3 Wees een buitenbeentje  

De hoofdpersoon in Blood Kiss is een jongen die slecht behandeld wordt door zijn klasgenoten. 

De volgende vragen kunnen van tevoren aan de leerlingen worden gesteld en na het bezoek aan 

het theater opnieuw worden besproken. 

• Heb je ooit een situatie meegemaakt of waargenomen waarin iemand werd gepest? Welke 

personen waren erbij betrokken? Welke rol heb jij hierin gespeeld? (pester, slachtoffer, volger, 

toeschouwer) 

• Hoe gedroeg je je in die situatie? Hoe voelde je je erover? 

• Denk je dat je terug moet vechten als je gepest wordt? Zo ja, hoe (terugslaan, verstoppen, 

volwassenen inschakelen, om hulp vragen)? 

• Stel je voor dat jij de pester bent: wat zijn je motivaties? Moet je het doen? 

 

4 Bewegingsoefening door het lokaal 

Nodig: een lege ruimte 

De leerlingen lopen door elkaar in een normaal tempo door de ruimte. De leerlingen moeten 

ervoor zorgen dat de hele ruimte altijd gevuld is met mensen en er geen "gaten" ontstaan.  

Neem dit voorbeeld als ondersteuning: De vloer is als een bord dat op een bal ligt. De groep 

moet ervoor zorgen dat het bord niet kantelt, maar in evenwicht blijft. 

De docent geeft nu opeenvolgende aanwijzingen. Tussen de aanwijzingen door moeten de 

leerlingen zichzelf steeds opnieuw losmaken en zich vrij in de ruimte bewegen: 

 

A Volgen 

• Kies een persoon en begin die te achtervolgen zonder dat diegene het merkt. 

• Kom steeds dichter bij deze persoon. 

 

B Afstand nemen 

• Kies een persoon en probeer zo ver mogelijk van diegene weg te blijven zonder dat diegene het 

in de gaten heeft. 

• Verhoog je tempo om de afstand zo groot mogelijk te houden. 

 

C Uitsluiting 

De klas is verdeeld: één persoon is leerling X. Alle anderen zijn altijd in de ruimte als een groep, 

X is alleen. De docent geeft nu instructies zoals in A en B met nabijheid en afstand. Het kan ook 

variëren in tempo, bijvoorbeeld: X zoekt nabijheid tot de groep, de groep loopt weg of de groep 

probeert X in te sluiten, X wil afstand. 

Kies bij elke taak een andere leerling X. 

 

Discussie 

• Hoe voelt het om het individu te zijn? Hoe voel je je in de groep? 

• Was er iemand die de timing aangaf en zo de groep leidde? Wie waren er allemaal volgers? 

 

5 Praten over dans 

Discussievragen: 

• De mix van theater, poppenspel, dans: Wat zijn jouw verwachtingen hierover? 

• Heb je ooit danstheater gezien? Welke voorstelling? Of een dansfilm? 

• Welke dansstijlen ken jij? Hoe is het om deze dansstijlen te bekijken? 
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• Waarom kijk je naar dans? Welke gevoelens ontstaan tijdens het kijken? 

• Wanneer dans je? Hoe voelt het om te dansen? 

 

6 Observatietaken 

Voordat de leerlingen naar de voorstelling gaan kunnen de volgende oefeningen mee worden 

geven. De oefeningen zijn een middel om in de klas met elkaar in gesprek te komen na de 

voorstelling. 

 

Een innerlijke foto 

Onthoud een moment tijdens de voorstelling waarop je je heel dichtbij de actie op het podium 

voelt. En een moment waarop je zelf afstand neemt van wat er op het podium gebeurt. Maak een 

foto in je hoofd van die momenten om je te helpen de scène te onthouden. 

 

Sympathie 

Bekijk hoe sympathiek je de spelers vindt. Wat is je eerste indruk van hen? Welk figuur is het 

meest sympathiek voor jou aan het begin van het verhaal? Stel deze vraag opnieuw aan het 

einde van het stuk. 
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Nabespreking 
De volgende oefeningen kunnen gebruikt worden voor de nabespreking. De suggesties en 

oefeningen uit de voorbereiding kunnen ook worden gebruikt voor de nabespreking. Het is 

belangrijk niet te focussen op het "begrijpen" van het stuk in de nabespreking, maar om het over 

de ervaring te hebben. 

 

1 Sympathieschaal 

Op het bord wordt een schaal getekend waar elk karakter een plek krijgt toegewezen. Leerlingen 

hoeven de namen van de karakters niet te onthouden. Het gaat om het vinden van een 

gemeenschappelijke beschrijving voor elk personage op het podium, bijvoorbeeld "het 

vampiermeisje" of "de bendeleider". 

Vervolgens geven ze een cijfer aan elke figuur op een schaal van 0 tot 10. Hoe sympathiek 

vinden ze dat karakter, van 0 = afkeer tot 10 = supersympathiek. Het is belangrijk dat alle 

leerlingen tegelijk naar het schoolbord komen. Door de chaos die ontstaat kunnen ze niet precies 

zien wie zijn streep waar neerzet. 

Daarna wordt het karakter op het bord getoond. "Wat zie je?" "Hoe is dit cijfer tot stand 

gekomen?" "Is het cijfer op elk moment van het spel hetzelfde?" "Na de eerste 5 minuten?" 

 

2 Nabijheid en afstand tot het stuk – innerlijke foto 

Iedereen in de klas sluit zijn ogen en herinnert zich de twee momenten die hij/zij onthouden heeft 

voor de observatietaak. Op welk moment voelden ze zich dichtbij een scène? Op welk moment 

voelden ze zich heel ver weg van wat ze zagen? 

De leerlingen tonen elkaar hun innerlijke foto's: Na elkaar verbeelden ze hun innerlijke foto voor 

de rest van de groep. Daarbij mag de "fotograaf" niets verklappen en de rest moet raden of het 

voor de fotograaf het moment van nabijheid of afstand was. De klas probeert de foto te verklaren 

en commentaar geven op waarom dat moment deze persoon is bijgebleven. Deze opdracht kan 

met een aantal leerlingen worden herhaald - zolang de discussie levendig blijft. 

 

3 Verder praten over Blood Kiss 

De volgende vragen kunnen helpen om de verschillende niveaus van de voorstelling te 

begrijpen. Maak een aantal groepjes en verdeel de vragen. De leerlingen bespreken eerst in hun 

groep hun vragen. Daarna wordt het klassikaal besproken. 

  

Beschrijving van de enscenering: 

• Welke personages worden gespeeld door poppen, welke door mensen? Vind je die keuzes 

geschikt? 

• Hoe verschillen de bewegingskwaliteiten van de poppen en dansers? 

• Hoe werken de poppen, acteurs en dansers samen? 

• Hoe bewegen de dansers? Hoe bewegen de objecten? 

• Hoe gebruiken de personages de ruimte? 

• Hoe zijn ze gekleed? Wat vertellen de kostuums je? 

• Hoe is de muziek? Wat is de functie van de muziek? 

• Wat is de tekst? Hoe verhoudt deze zich tot het spel / de dans? 

• Wat is het decorontwerp? 

• Welke verlichting is er? 
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Persoonlijke reacties op wat je hebt gezien: 

• Wat maakte het meest indruk op je? 

• Wanneer heb je gelachen? Wanneer vond je het saai? Werd je boos, zo ja op welk moment? 

• Heb je al eerder zoiets gezien? 

• Had je verwachtingen voor de voorstelling? Zijn ze uitgekomen? Welke wel? Welke niet? 

• Welke onderwerpen stonden centraal in de voorstelling? 

 

4 Thematische verdieping 

Na de voorstelling kunnen de vragen uit opdracht 2 opnieuw worden gebruikt, maar dan 

gekoppeld aan wat de leerlingen hebben gezien.  

• Welke situaties zag je in het stuk waarin iemand werd gepest? Welke personen waren erbij 

betrokken? Welke rollen hebben de performers hierin gespeeld? (pesters, slachtoffers, volgers, 

toeschouwers, enz.) 

• Hoe gedroegen de verschillende karakters zich in deze situatie? Hoe voelde je je tijdens het 

kijken? 

• Vind je het goed om weerstand te bieden als er wordt gepest? Op welke manier verdedigen de 

figuren zich in het stuk? Denk je dat dat goed is? 

• Stel je voor dat je een pestkop bent: wat zijn je motivaties? Moet je het doen? 

 

5 Nadenken over jezelf en de perceptie van een ander 

• Wanneer en hoe denk je over jezelf? 

• Vraag je je wel eens af wat anderen van je vinden? Waarom? 

• Hoe wil je zijn? Hoe willen de anderen dat je bent? 

• Is er een verschil tussen hoe jij jezelf ziet en hoe anderen je zien? 

• Voel je je soms eenzaam? 

 

6 Mannen- en vrouwenrollen 

Bedenk een scène uit de voorstelling die een typische situatie tussen mannen en vrouwen laat 

zien. Bespreek de voorgestelde scènes. Is iedereen het eens met de keuze(s)? 

• Hoe worden de vrouwen/meisjes in de voorstelling geportretteerd? Hoe worden de 

mannen/jongens geportretteerd? 

• Hoe vind je ze? Wat doet zijn of haar gedrag met jou? 

• Kun je deze beelden over mannen en vrouwen begrijpen? 

• Willen vrouwen / mannen op die manier worden gezien? 

• Wie is verantwoordelijk voor deze rolbeelden? Willen wij deze in stand houden? 

• Hoe kan een rolbeeld veranderen? 

• Wat is zelfbeschikking? 
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