BLOEDBAND
LESBRIEF

Inleiding
Binnenkort ga je met jouw klas naar de voorstelling Bloedband van Danstheater AYA. In deze
lesbrief maak je vast kennis met het thema van de voorstelling en de spelers.
Het lesmateriaal bestaat uit:
- Les voor het voorstellingsbezoek:
- Introductie: ‘ The making of’ Bloedband
- Opdracht 1: Warming up
- Opdracht 2: Kijken naar een (dans)voorstelling
- Opdracht 3: Een film
- Les na het voorstellingsbezoek: Nagesprek
- Bijlage 1
- Colofon
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Naar het theater
Misschien is het voor jou de eerste keer dat je naar een voorstelling in het theater gaat. In het
theater gelden een paar regels. Hier de belangrijkste:
Theaterregels
- Op tijd aanwezig.
- Mobiele telefoons uit.
- Geen jassen, tassen, petten in de zaal.
- Je mag reageren op de voorstelling, maar doe dit zachtjes, zodat je het medepubliek en de
spelers niet stoort.
- Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal.
- Blijf tijdens de voorstelling op je plek zitten.
- Het is gebruikelijk om te klappen na afloop van een voorstelling.

We wensen je veel plezier met deze lesbrief en de voorstelling!
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Les voor het voorstellingsbezoek
Introductie
Als broer en zus ken je elkaar door en door. Maar ook jaloezie en concurrentie komen vaak
boven borrelen. De ergernis als zij weer eens te slim uit de hoek komt, of als hij zichzelf moet
bewijzen tegenover zijn vrienden. Broers en zussen moeten het met elkaar zien te rooien. En hoe
oud je ook bent, het kind komt altijd weer in je naar boven.
Montage voorstelling
De voorstellingen van Danstheater AYA zijn vaak ‘montagevoorstellingen’. De voorstelling bestaat
uit scènes rondom een thema. De scènes ontstaan doordat de dansers en choreograaf tijdens de
repetities improviseren. Bij Bloedband bijvoorbeeld over de strijd tussen broers en zussen of wat
ze samen doen. De improvisaties worden uitgewerkt tot volledige scènes. Er wordt door de
choreograaf goed nagedacht over de volgorde waarin de verschillende scènes achter elkaar
worden gezet (gemonteerd), zo ontstaat de voorstelling. In Bloedband wordt er naast dansscènes
ook gebruik gemaakt van filmpjes om het verhaal te vertellen.

Even voorstellen
De voorstelling wordt gedanst door de échte broers en zussen Feadan en Liam McCall en Jaloe
en Noa Tielens. Ze staan samen op het podium met componist en muzikant Tom van Wee. Het
concept en de choreografie zijn van Anne Suurendonk. Wies Bloemen, de artistiek leider van
Danstheater AYA, is verantwoordelijk voor de dramaturgie van de voorstelling.
Filmpje!
In ‘The making of’ video zie je alle spelers, druk aan het werk tijdens de repetities.
Klik op de play button hieronder of op deze link >>
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Opdracht 1. WARMING UP
Genoeg gezeten, tijd om in beweging te komen! Op school is er veel aandacht voor ratio, denken
en beslissen vanuit je hoofd. In theater en dans wordt er vanuit het lichaam gewerkt. Beweging
maakt je hoofd leeg en geeft je energie, dat ga je in de voorstelling zien. Maar wij vinden het
belangrijk dat je dit ook zelf ervaart.
Als broer en zus doe je, zeker als je nog klein bent, elkaar vaak na. Dit heet spiegelen. Onder
leiding van jullie docent ga je aan de slag met de volgende oefening:

- Sta op uit je stoel.
- Draai naar degene die naast je staat, je staat nu met de gezichten naar elkaar toe.
- Eén van jullie begint nu met het maken van bewegingen. Alles mag, als je maar op je plek blijft
-

staan. Denk aan het bewegen van je armen of benen, maar je kan natuurlijk ook gekke bekken
trekken. De ander doet de beweging na. Beweeg rustig zodat de ander goed kan volgen.
Wissel na een minuut van beurt.

Nu iedereen warm is kan de les beginnen!
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Opdracht 2. KIJKEN NAAR EEN (DANS)VOORSTELLING
Als je in het theater naar een voorstelling gaat kijken kun je natuurlijk letten op het verhaal, dat
doe je vaak automatisch. Er zijn nog veel meer dingen waar je naar kunt kijken, zoals hoe iemand
danst, de muziek, het licht en het decor. Vind je iets mooi of juist niet mooi? Denk je nog wel
eens terug aan de voorstelling?
a. Verschillende elementen van een voorstelling zien, kun je oefenen door ‘stop het beeld’. Bij
stop het beeld onthoud je een plaatje in je hoofd van wat je gezien hebt. Maak groepen van
vier, bekijk onderstaande foto en beantwoord met je groep de vragen.

•
•
•
•
•

Wat zie je?
Wat zijn ze aan het doen?
Wat is hun relatie? En hoe zie je dat?
Hoe zouden de dansers zich voelen ten opzichte van elkaar? (bijvoorbeeld blij,
boos, samen of juist niet)
Welke muziek past bij de foto’s?

b. De oefening ‘stop het beeld’ ga je ook tijdens de voorstelling doen. Onthoud een moment
tijdens de voorstelling dat je aanspreekt. Bedenk voor jezelf wat er allemaal te zien is op de
innerlijke foto aan dans, decor, licht en sfeer. Na de voorstelling kunnen jullie de beelden in
de klas met elkaar bespreken.
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Opdracht 3. EEN FILM
Bloedband gaat over de relatie tussen broers/zussen, zussen/zussen en broers/broers. Heb jij
een broer of zus? En denk je wel eens na over de band die je met hem of haar hebt? In deze
opdracht gaan we de relatie tussen familieleden onderzoeken.
In het theater worden verhalen verteld, soms herken je deze verhalen goed en soms staan ze
verder van je af. De mooiste verhalen komen vaak van heel dichtbij, zonder dat je dat wist.
Daarom ga je in deze opdracht een familielid interviewen over de relatie met zijn of haar broer(s)
of zus(sen).
a. Maak tweetallen. Vul allebei de stamboom in bijlage 1 in. Kies uit de stamboom iemand die
jullie willen interviewen (bijvoorbeeld de vader of moeder met de meeste broers en zussen of
degene naar wie je het nieuwsgierigst bent).
In Bloedband worden de scènes door broers en zussen gedanst, en er zijn in de voorstelling
filmpjes te zien van jongeren met hun broers en zussen. Jullie gaan zelf een interview filmen. Als
je een film gaat maken zijn er in ieder geval twee dingen belangrijk: wat wil ik vertellen en wat wil
ik laten zien?
TIPS BIJ: WAT WIL IK VERTELLEN?
•
•
•

Leg degene die je gaat interviewen van tevoren uit wat jullie gaan doen.
Laat de geïnterviewde de vraag herhalen in zijn antwoord.
Stel open vragen, dit zijn vragen die niet met ja of nee beantwoord kunnen worden.

b. In opdracht a hebben jullie iemand gekozen om te interviewen. Bedenk wat jullie willen weten
over de band met zijn/haar broer of zus. Bedenk vijf vragen, let er op dat de vragen niet met
ja of nee beantwoord kunnen worden. Jullie willen zoveel mogelijk te weten komen!
TIPS BIJ: WAT WIL IK LATEN ZIEN?
•
•
•
•

Film in een ruimte waar het stil is.
Zorg voor genoeg licht op degene die je interviewt. Als het nodig is kun je de zaklamp
van een telefoon gebruiken.
Kies een achtergrond zonder afleiding.
Kies een focuspunt. Wil je dat de geïnterviewde recht in de camera kijkt? Ga naast de
camera staan, als je vragen stelt. Wil je dat de geïnterviewde wegkijkt? Ga verder opzij
van de camera staan.

c. Jullie gaan nu oefenen met het filmen van een interview. Lees bovenstaande tips en zoek een
goede plek in school. Bekijk waar je gaat filmen. Bepaal wie er gaat interviewen en filmen en
wie er gaat antwoorden. Beantwoord de vragen over je eigen broer of zus. Als je geen broer
of zus hebt kies dan iemand anders die dicht bij je staat. Gebruik de vragen die jullie bedacht
hebben. Als het interview opgenomen is wissel dan van rol.
d. Nu jullie voorbereid zijn kunnen jullie echt aan de slag. Vraag degene die jullie hebben
uitgekozen en neem het interview af en maak hier een filmpje van.
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Les na het voorstellingsbezoek
Jullie hebben de voorstelling Bloedband van Danstheater AYA in het theater bezocht. Wij hopen
dat jullie een hele mooie voorstelling hebben gezien.

Opdracht 1. NABESPREKING STOP HET BEELD
In voorbereidende les hebben jullie de opdracht ‘stop het beeld’ gedaan en een kijkopdracht
gekregen aan de hand van onderstaande vragen. De verschillende groepjes mogen nu vertellen
wat ze hebben gezien.
Let op! In de groepjes kun je verschillende dingen gezien hebben. 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.
Wat doet de voorstelling met je?
Wat deed de voorstelling met je?
-

Als je terugdenkt aan de voorstelling welk moment zie je dan voor je? Wat gebeurde er?
Was er iets in de voorstelling wat je mooi vond, waarom je moest lachen of waarover je je
hebt verbaasd? Was er iets wat je raakte?

Welke elementen werden in de voorstelling gebruikt?
-

Dansstijl (bijv. 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?
Licht (bijv. Wat voor licht werd er gebruikt, veranderde dit en waarom?
Muziek (bijv. Wat voor muziek heb je gehoord en waarom werd, denk je, die muziek
gebruikt?)
Kostuums (bijv. waarom denk je dat er voor deze kostuums is gekozen?
Vorm van de voorstelling (bijv. Waarom wordt er film gebruikt? Waarom wordt er bijna geen
tekst gebruikt?

Opdracht 2. NABESPREKING FILM
Jullie hebben een filmpje gemaakt waarin een familielid vertelt over de relatie met zijn broer of
zus. Als jullie willen kunnen jullie de filmpjes in de klas aan elkaar laten zien. Hebben jullie nieuwe
dingen gehoord in de interviews? Of wist je alles al?
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BIJLAGE 1. STAMBOOM

oma & opa

vader, moeder, oom, tante

jij, zus, broer
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Colofon
© Dit is een uitgave van Danstheater AYA
Inhoud lesmateriaal: Anne Vermeegen
Foto´s: Sjoerd Derine
Film - the making of: Dave Ebbelaar (Zwart op Wit Media)

Danstheater AYA, Contactweg 42H , 1014 AN Amsterdam
t: +31(0)20 386 85 74, e: info@aya.nl
Danstheater AYA wordt meerjarig gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten en het
Amsterdams Fonds voor de Kunst. Bloedband wordt daarnaast mede mogelijk gemaakt door
Fonds 21 en Janivo Stichting.

WWW.AYA.NL
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