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In het kader van Frame it! repeteer 
ik elke week met een groepje van 16 
leerlingen uit verschillende klasgroepen 
van Dominiek Savio.
Het is een leuke, gemotiveerde en zeer 
diverse groep jongeren. 
Voor de meesten van hen wordt het de 
allereerste keer dat ze op een podium 
zullen staan. Spannend!

We werken met fantasierijke, 
danstheatrale elementen naar de 
voorstelling toe.
De leerlingen waarmee ik oefen, hebben 
zeer uiteenlopende beperkingen, 
sommige beperkingen zijn eerder 
fysiek, andere zijn eerder mentaal of een 
combinatie van beide.

Bij de eerste paar repetities was ik een 
beetje zenuwachtig. Ik wilde liever niet 
per ongeluk iemand onderschatten of 
overschatten. 
Omdat de leerlingen zulke diverse 
mogelijkheden hebben, vind ik het 
een hele uitdaging om dans -en 
bewegingsmateriaal aan te reiken waar 
iedereen iets aan heeft. 

In een van de eerste repetities deden 
we een improvisatiedans waarbij de 
leerlingen (delen van) hun lichaam 
groter en kleiner moesten maken. Ik 
gaf aan wanneer ze groter werden 
en wanneer ze moesten krimpen. 
“Ooh, hopelijk kan die jongen in zijn 
elektrische rolwagen dit wel meedoen 
met bijvoorbeeld de kaken of handen”, 
dacht ik. 
Ineens riep hij enthousiast: “Hanne, 
niet zo snel, mijn stoel kan niet zo 
snel omhoog en omlaag!” Dat vond ik 
geweldig en origineel! Die jongen gaat 
dus met stoel en al omhoog en omlaag. 
Over vindingrijkheid gesproken!
Als maker ben ik dus erg geïnspireerd 
door deze leuke groep. Wat doorgaans 
een ‘beperking’ wordt genoemd, lijkt 

ons in het repetitieproces ook net leuke 
nieuwe mogelijkheden voor creativiteit 
te bieden. Daarnaast leveren sommige 
lijven en breinen van deze dansers 
zulke unieke bewegingskwaliteiten, 
dat ze naar mijn mening op zichzelf al 
een prachtige performatieve waarde 
uitdragen. 
Bovenal vind ik het het 
allerbelangrijkste dat de leerlingen 
genieten van het hele proces.

Wat het publiek kan verwachten? 
Op het menu staan een beatboxer, 
een Lamborghini en duizend dolle 
dansmoves, dat kan alleen maar een 
lekker gerechtje worden toch?


