
 

© S o u n d  D a n c e 

Be an artist… amaze… enjoy…©  
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma 

Sound Dance Skills, Sound Dance Lab, Sound dance 
Performance, Sound Dance Talk & Info 

     
Wat is Sound Dance:Wat is Sound Dance:Wat is Sound Dance:Wat is Sound Dance:
Sound Dance is improviseren met klank en beweging 
tegelijkertijd. Met Met Met Met een beweging maak je klank, een beweging maak je klank, een beweging maak je klank, een beweging maak je klank, en en en en 
klankklankklankklank    dandandandan    maak je een beweging. maak je een beweging. maak je een beweging. maak je een beweging. TTTTegelijk Dans en M
met je lijf en materiaal om je heen.    
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Sound Dance Skills, Sound Dance Lab, Sound dance 

Wat is Sound Dance:Wat is Sound Dance:Wat is Sound Dance:Wat is Sound Dance:  

met klank en beweging 

en en en en maak je een maak je een maak je een maak je een 
egelijk Dans en Muziek maken 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Hoe maak je een Sound Dance:Hoe maak je een Sound Dance:Hoe maak je een Sound Dance:Hoe maak je een Sound Dance:
1>> 1>> 1>> 1>> Klank en beweging:Klank en beweging:Klank en beweging:Klank en beweging:  Maak een 
klankbeweging of een bewegingsklank. 
maakt een Sound Dance door met klank en 
beweging tegelijkertijd te 
experimenteren. Begin bij het begin, maak 
een beweging, dat geeft geluid, ma
klank, dat geeft een beweging.  

 

2>> 2>> 2>> 2>> Experimenteren:Experimenteren:Experimenteren:Experimenteren: Bij een sound dance maak je van 
bewegingsklanken en klankbewegingen een compositie.
hier dus mee. Probeer allerlei klankbewegingen en 
bewegingsklanken uit. Je combineert, experimenteert
verknipt, verschuift etc. Jouw sound
compositie, uit improvisatie voortgekomen.
 

3>> 3>> 3>> 3>> 
klank met de ruimte en materiaal in 
de ruimte. Kijk goed om je heen. 
je maakt bewegingen met de ruimte, 
hoe past jouw sound dance bij de 
ruimte? Misschien ga je er wel ee
“gesprekje”mee aan. Maak het 
verassend, mooi, onverwacht… 

 
4>> Team:Team:Team:Team: Je maakt een Sound Dance in een klein team. Volg samen 
de “route” van klankbeweging-bewegingsklank naar een sound 
dance. 

 
5>> 5>> 5>> 5>> Film:Film:Film:Film:
opgenomen en ook jullie proces
kunt precies zien hoe alles is 
opgebouwd. Van klankbeweging
bewegingsklank naar Sound Dance!

 
6>>6>>6>>6>>    Perform!Perform!Perform!Perform!

uit! Be fantastic!
 
 

 
 

 

Hoe maak je een Sound Dance:Hoe maak je een Sound Dance:Hoe maak je een Sound Dance:Hoe maak je een Sound Dance: 

bewegingsklank. Je 
maakt een Sound Dance door met klank en 

experimenteren. Begin bij het begin, maak 
een beweging, dat geeft geluid, maak een 

en sound dance maak je van 
bewegingen een compositie. Je werkt 

. Probeer allerlei klankbewegingen en 
eert, experimenteert, bouwt uit, 

. Jouw sounddance is een nieuwe 
compositie, uit improvisatie voortgekomen. 

3>> 3>> 3>> 3>> Ruimte:Ruimte:Ruimte:Ruimte: Bij Sound Dance maak je 
klank met de ruimte en materiaal in 
de ruimte. Kijk goed om je heen. En 
je maakt bewegingen met de ruimte, 
hoe past jouw sound dance bij de 
ruimte? Misschien ga je er wel een 
“gesprekje”mee aan. Maak het 
verassend, mooi, onverwacht…  

Je maakt een Sound Dance in een klein team. Volg samen 
bewegingsklank naar een sound 

Film:Film:Film:Film: Jullie werk wordt 
opgenomen en ook jullie proces, je 
kunt precies zien hoe alles is 
opgebouwd. Van klankbeweging-
bewegingsklank naar Sound Dance! 

Perform!Perform!Perform!Perform!:::: Voer je sound dance 

Be fantastic! 



 

Hoe Hoe Hoe Hoe EEEExperimenxperimenxperimenxperimenteteteteeeeerrrr    jejejeje:::: 
Dat kan op veel manieren. Sound Dance helpt.  
 

1.  Een idee uitproberen:Een idee uitproberen:Een idee uitproberen:Een idee uitproberen:
Verplaats je aandacht
klank naar de beweging en 
andersom. Bijvoorbeeld een 
stap zetten, of met je hand 
ergens op wrijven: wat kun 
je met de beweging, hoe maak 
je de klank interessant? Hoe 
speel je met de ruimte?

 
2.  Route:Route:Route:Route: In je pakketje zit een soort routeplanner.
helpt je op weg. Je verkent de ruimte, je verzamelt materiaal en 
gaat bouwen. Je gaat van klank en beweging naar compositie.
 
3.  KaartjesKaartjesKaartjesKaartjes:::: In je pakketje zitten kaartjes, deze helpen je 

in het proces. Pak steeds een kaartje als je 
wilt. Hier staat iets op dat je verder helpt. Een 
woord, een afbeelding, een tip etc. Kies wat je 
er mee doet. Er zijn ook kaartjes met vragen, pak 
er elke 20 minuten één. Beantwoord de vraag en 
verwerk deze met je team. 
 
4.  Jullie eigen ideeën:Jullie eigen ideeën:Jullie eigen ideeën:Jullie eigen ideeën: Natuurlijk kun je 
verder gewoon op jullie eigen manier verder 

werken. Maak er wat moois van samen! Jullie eigen 
ook goed gebruik van de docenten! 

 

Use everything: 

 

 

 

 

Een idee uitproberen:Een idee uitproberen:Een idee uitproberen:Een idee uitproberen: 
Verplaats je aandacht van de 
klank naar de beweging en 
andersom. Bijvoorbeeld een 
stap zetten, of met je hand 
ergens op wrijven: wat kun 
je met de beweging, hoe maak 
je de klank interessant? Hoe 
speel je met de ruimte? 

ort routeplanner. Deze 
Je verkent de ruimte, je verzamelt materiaal en 

Je gaat van klank en beweging naar compositie. 

n je pakketje zitten kaartjes, deze helpen je 
in het proces. Pak steeds een kaartje als je dat 
wilt. Hier staat iets op dat je verder helpt. Een 
woord, een afbeelding, een tip etc. Kies wat je 
er mee doet. Er zijn ook kaartjes met vragen, pak 
er elke 20 minuten één. Beantwoord de vraag en 

rlijk kun je 
gewoon op jullie eigen manier verder 

werken. Maak er wat moois van samen! Jullie eigen Groove! Maak 
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Info:Info:Info:Info: 
 

 

 

 

 

 

 

Je docent vertelt jullie waar je heen moet,
de blauwe blauwe blauwe blauwe SOUND DANCE INFO SOUND DANCE INFO SOUND DANCE INFO SOUND DANCE INFO wandwandwandwand
 

    
Wie?Wie?Wie?Wie?    
Sound Dance:Sound Dance:Sound Dance:Sound Dance: Sara Lisa Verbrugge:“Sara”, 
Grady van den Bosch: “Grady”    
Sound Dance Docenten:Sound Dance Docenten:Sound Dance Docenten:Sound Dance Docenten: 
Dans: Dans: Dans: Dans: Sam, Sophie, Caroline    
Muziek: Muziek: Muziek: Muziek: Nadine, Tessa, Esmée 

 

 

Info wandInfo wandInfo wandInfo wand: : : : 
smartboard met foto smartboard met foto smartboard met foto smartboard met foto 
en filmen filmen filmen film----updates, updates, updates, updates, 
dagprogramma, foto’s, dagprogramma, foto’s, dagprogramma, foto’s, dagprogramma, foto’s, 
muurkrant etc. Ook na muurkrant etc. Ook na muurkrant etc. Ook na muurkrant etc. Ook na 
elke dag: elke dag: elke dag: elke dag: 
verzamelpunt voor verzamelpunt voor verzamelpunt voor verzamelpunt voor 
vragen,  napraten en vragen,  napraten en vragen,  napraten en vragen,  napraten en 
info voor de volgende info voor de volgende info voor de volgende info voor de volgende 
dag. Welkom!dag. Welkom!dag. Welkom!dag. Welkom!    
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Je docent vertelt jullie waar je heen moet,hou ook 
wandwandwandwand in de gaten! 

“Sara”,  
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DagprogrammaDagprogrammaDagprogrammaDagprogramma 

1. 1. 1. 1.     Dag 20 juni:Dag 20 juni:Dag 20 juni:Dag 20 juni: 
Kick – off 

Introduction 

Sound Dance Skills dans – muziek 

Pauze 

Sound Dance Skills muziek – dans 

Instruction & to location  

Pauze 
Sound dance Lab deel 1: experiment! 

Sound dance look back/forward: blauwe 

wand talk & Info 
 

DagprogrammaDagprogrammaDagprogrammaDagprogramma    

2. 2. 2. 2.     Dag 21 juni:Dag 21 juni:Dag 21 juni:Dag 21 juni: 
Welkom 

Warming up dag 2 

Sound dance Lab deel 2: Forward!. 

Pauze 

Sound Dance Lab deel 3: Work it out! 

Pauze 

Sound Dance Lab & Performance: Film en generale 

Sound Dance Look back/forward: blauwe wand talk & info 

 

DagprogrammaDagprogrammaDagprogrammaDagprogramma    

3. 3. 3. 3.     Dag 22 juni:Dag 22 juni:Dag 22 juni:Dag 22 juni: 
Welkom 

Warming up dag 3 

Sound dance performance deel 1: middag 

Sound Dance Look Back evaluatie 

Pauze 

Sound Dance performance deel 2: avond 

Sound Dance Talk 

 

 

 

    
Je eigen reacties!Je eigen reacties!Je eigen reacties!Je eigen reacties!    
Naam (hoeft niet): …………………………………………………….. 
 
Dag 1:Dag 1:Dag 1:Dag 1:    
    
    
    
Dag 2:Dag 2:Dag 2:Dag 2:    
    
    
    
Dag 3:Dag 3:Dag 3:Dag 3:  

 

 


