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Beste leerkracht,  

 

Binnenkort gaat u met uw klas naar de danstheatervoorstelling “EVEN GEDULD” van collectief dOFt. 

Hoe maak je een groep jongeren enthousiast voor een danstheatervoorstelling waar je ‘EVEN GEDULD’ 

voor nodig hebt? Een onmogelijke opgave, zuchten sommigen onder u. Wees gerust: Het kan ook 

meevallen.  

“Het is een kunst om een inhoudelijke voorstelling te maken, wat precies de inhoud van deze 

voorstelling is, waarvan ze zeggen dat er geen inhoud in zit. Snapt ge? Zo niet, maar ook als je het wel 

snapt: ga het samen met Piet en Jonas beleven!” – Evelien Van Sanden over EVEN GEDULD 

We erkennen het belang van een goede omkadering in de klas. De voorstelling is immers toegankelijk 

voor een jong publiek, maar daarom niet hapklaar. Deze lesmap kan u helpen het theaterbezoek nog 

aangenamer en interessanter te maken voor uw leerlingen én voor uzelf. Hier vindt u 

achtergrondinformatie en verschillende invalshoeken om over de voorstelling te praten. De 

belangrijkste vuistregel voor het kijken naar EVEN GEDULD: probeer niet alles te begrijpen en kijk met 

een open blik. EVEN GEDULD is immers een echte belevenisvoorstelling.  

Het doel van een goede voorbespreking is de leerlingen nieuwsgierig en betrokken maken en ze met 

een toepasbaar referentiekader naar de voorstelling laten kijken, zonder dat ze het stuk als leerstof 

ervaren. Ook de nabespreking is erg belangrijk. Daarin verwoorden de leerlingen hun eigen kijkervaring 

en ontdekken ze de denkbeelden van hun klasgenoten.  

Gehaaste leerkrachten vinden vooraan de meest essentiële informatie over EVEN GEDULD om samen 

met de leerlingen te bespreken. Voor de leerkrachten die de leerlingen willen laten proeven van de 

complexiteit van de voorstelling, hebben we een aantal actieve opdrachten bedacht die de leerlingen 

een kijk in het proces zullen bezorgen.   

We zijn altijd heel benieuwd naar de reacties op de voorstelling. U kan uw bedenkingen (eventueel 

naar aanleiding van de nabespreking) altijd kwijt op de website (www.doft.be).  

We wensen u een aangename voorstelling. Tot binnenkort! 

 

 

 

http://www.doft.be/


Maar EVEN GEDULD?  

In het kort 

EVEN GEDULD  

Een poging tot het opvoeren van een opvoering.  

WACHT! Opnieuw: een poging tot het opvoeren van een opvoering? Hoe kan dat? Wel, in de 

voorstelling EVEN GEDULD maken de spelers een voorstelling. Zit u nu al met vraagtekens? Lees dan 

gerust verder. 

EVEN GEDULD gaat over het durven proberen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het een ode is aan de 
‘poging tot’. Een poging tot het maken van een voorstelling. Het praten over het opvoeren van een 
opvoering. Er zijn twee spelers – Jonas & Piet - op scène. Ze lijken erg op elkaar. Er heerst onderling 
een onzekerheid, maar het vertrouwen in elkaar en de drang om een voorstelling te creëren geeft de 
energie om er volledig voor te gaan. Als één grote, ongestoorde machine ratelen ze hun pleidooi af, of 
dat proberen ze althans. Jonas en Piet zetten een absurde, sprankelende voorstelling neer. Op een 
strakke geluidsband bewegen ze synchroon als een eeneiige tweeling, halen acrobatische toeren uit 
en charmeren met hun aanstekelijke humor en energie. 

Met 7 grote spiegels in de aanslag worden ze geconfronteerd met zichzelf, de ander en het publiek en 
dat brengt frustraties met zich mee. Door de 7 – een zéér specifiek getal – spiegels ontstaan er 
verrassende beelden. Jonas & Piet gebruiken de spiegels in alle mogelijke vormen/opstellingen. De 
twee identieke performers laten de toeschouwer ook op een subtiele manier naar zichzelf kijken. 
Gedurende de voorstelling sluipt er een onherroepelijke stoorfactor in. Een ruis die steeds meer in hun 
lichaam sijpelt en hun drang helemaal op stelten zet. Denken en doen, en alles daartussen, met de 
twijfel voorop. Over de aanzet tot, maar het gebrek aan. Twijfel in een luchtig jasje, die je op een 
speelse manier meesleurt in menselijke denkvormen en gewoontes. Willen, maar niet kunnen. Of 
kunnen, maar niet willen?  

Jonas is van opleiding een acteur, Piet een danser. Ze zijn beiden gefascineerd door elkaars disciplines. 
De afstand tussen beide disciplines is groot en het lijkt moeilijk de taal van de ander te beheersen. In 
EVEN GEDULD is er een mooie cross-over gemaakt van deze twee disciplines in één eigen taal. De 
samensmelting – uitgevoerd door beide spelers – maakt EVEN GEDULD zo bijzonder en interessant om 
naar te kijken.  

 “Acteerspel en dans zijn samengesmolten tot een nieuwe ervaring. Even Geduld presenteert een 
‘uitgesproken’ danstaal” - Dansmagazine door Nadia Tan  

EVEN GEDULD is dan ook een voorstelling van collectief dOFt (uitgesproken als ‘d of t’). Het publiek 
kan nooit met zekerheid zeggen of het nu een dans- OF een theatervoorstelling is. Is deze voorstelling 
geschreven met D(ans) of  T(heater)? Vandaar de naam collectief dOFt. Verder maakt het collectief 
veel associaties met taal, door menselijke denkvormen dansant en taalkundig weer te geven.  
 

Wilt u de leerlingen warm maken voor EVEN GEDULD? Kijk dan zeker naar het “Introductiefilmpje 

EVEN GEDULD” (zie verder: “EVEN GEDULD in beeld”). Hier wordt op een plezante manier de 

voorstelling geïntroduceerd.  

 

 



DAAR GAAN WE HEEN, nog EVEN GEDULD!  

Voorbereiding in de klas 

 

Wat u beter niet doet: 

 Helemaal niets doen… De leerlingen moeten minstens een context meekrijgen van wat ze gaan 

te zien krijgen.  

 “De voorstelling gaat over niks…” -> Dit is een foute benadering van de voorstelling. Het zorgt 

ervoor dat leerlingen afhaken, nog voordat ze het gezien hebben.  

 De verwachtingen van de leerlingen zelf invullen door op elke vraag een concreet antwoord te 

geven. Laat uw eigen verwachtingen geen maatstaf zijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

nieuwsgierig en enthousiast worden om te komen kijken. Hoe meer ze zelf kunnen ontdekken 

in de voorstelling, hoe beter.  

 Tijdens de schoolvoorstelling zelf koffiepauze houden.  

 Een overhoring op punten geven over de voorstelling.  

 

Wat u beter wel doet: 

Voor u met uw leerlingen richting cultuurcentrum trekt, is het belangrijk om even stil te staan bij de 

voorstelling. Hang een poster (verkrijgbaar in het cultuurcentrum of stuur mailtje naar info@doft.be) op een 

zichtbare plek in de klas en geef aan dat jullie binnenkort naar deze voorstelling gaan. Je kan ook altijd 

samen met de leerlingen de website (www.doft.be) eens bekijken om de werking van het collectief te 

leren kennen.  

 
EVEN GEDULD: Waar zou dit voor kunnen staan? Enkele voorbeeldvragen:  
 

- Wat zie je allemaal op de poster? Zie je één of twee personen? En hoe verhouden ze zich t.o.v. 
elkaar? 

Twee personen die samen één iemand vormen. (verwijzing naar de samensmelting van 
dans en theater, maar dit nog niet meteen verklappen). Verder zien we het oude ‘even 
geduld a.u.b.’-teken bij storing op tv vroeger & ruis. 
 

-  Vind je de poster aantrekkelijk? Zou je uit jezelf naar de voorstelling gaan kijken wanneer je 
deze poster zou zien? Waarom wel (of waarom niet)?  

 
- EVEN GEDULD is een hedendaagse danstheaterproductie. Zonder achtergrondinformatie: Wat 

vertelt de titel volgens jullie. Wat voor thema’s zouden in deze voorstelling besproken 
worden?  
 

- Waar komt men de verwoording ‘EVEN GEDULD’ overal tegen in het dagelijks leven?  
Voorbeelden: Bankautomaat, laden van websites, gsm ontgrendelen…  

 
- Waar/wanneer moet je ‘verplicht’ even wachten (en dus ook even geduld hebben) in het 

dagelijks leven? Geef enkele situaties. 

http://www.doft.be/


Voorbeelden: bij de bakker, file op de weg, je trein heeft vertraging, reclame op 
televisie, in een lift… 

 
- Wat is lichaamstaal? Geef/toon een paar voorbeelden. Zegt lichaamstaal meer of minder dan 

gesproken taal? 
 

- Heb je muziek nodig om te dansen? Zou men ook op woorden kunnen dansen?  
 

- Collectief dOFt (uitgesproken als ‘d of t’): wat zegt jullie deze naam? Waarom zou het 
gezelschap voor deze naam gekozen hebben? Welke associaties maak je met d of t?  
 TIP: kijk eens naar de productiegegevens…  

De twee spelers (Jonas & Piet) staan in voor zowel spel als dans. Dit betekent dat de 
spelers acteren en dansen, terwijl Jonas een acteur is en Piet een danser. Het publiek 
kan nooit met zekerheid zeggen of EVEN GEDULD een dans- OF een theatervoorstelling 
is. Is deze voorstelling geschreven met D(ans) of  T(heater)? Verder maakt collectief 
dOFt veel associaties met taal, door menselijke denkvormen dansant en taalkundig 
weer te geven.  
 
 

- Heb je de combinatie van dans en theater al eerder gezien of is dit vernieuwend? Hoe zou zo 
een samenwerking tussen een danser & acteur verlopen? 
 

- Zoek je in een voorstelling altijd naar een verhaal? Probeer je het te begrijpen? En wat als er 
geen verhaal is?  
 

 
 

 
 



Geef een paar KERNWOORDEN van de voorstelling mee:  
 

 
 

 EVEN GEDULD gaat over het durven proberen. Als jongere is het niet eenvoudig alle eisen die de 
samenleving ons oplegt te volbrengen. Het is een poging om te leven in deze 
prestatiemaatschappij. Men moet presteren. Het publiek komt kijken naar een voorstelling, maar 
hoe moet men een voorstelling maken? Er heerst onzekerheid, maar de drang, het 
doorzettingsvermogen en het vertrouwen in elkaar maakt dat de twee spelers er volledig voor 
gaan en zich helemaal smijten. Voor u! Een poging tot het maken van een voorstelling. Een 
voorstelling die gaat over het maken van een voorstelling en alles wat daarbij komt kijken. 
Gedurende de voorstelling sluipt er een onherroepelijke stoorfactor in. Een ruis die steeds meer 
in hun lichaam sijpelt en hun drang helemaal op stelten zet. 
 
 

 Geen verhaal, oei wat nu? EVEN GEDULD is een belevenisvoorstelling. Dit betekent dat de spelers 
geen verhaal komen brengen en zich achter een fictief personage verstoppen. Het gaat over de 
interactie tussen speler en publiek. Geeft het publiek de twee spelers de kans om te proberen? 
Welke confrontaties/frustraties brengt dat met zich mee? Het publiek is het belangrijkste element 
voor een voorstelling als EVEN GEDULD. Zij zijn namelijk deel van het verhaal.  
 
 

 EVEN GEDULD is een danstheaterproductie van collectief dOFt. De jonge makers zijn tevens ook 
de spelers. Gemaakt door én voor jongeren. Het feit dat de spelers zo jong zijn geeft de voorstelling 
een andere lading. Jonas is van opleiding een acteur, Piet een danser. In EVEN GEDULD is er een 
mooie cross-over gemaakt van deze twee disciplines in één eigen taal. Men mag dus niet uitgaan 
van de ‘klassiekere’ benadering van dans en theater. Wat als je geen muziek, maar woorden hebt 
om op te dansen? Het resultaat vertolken de spelers in EVEN GEDULD.  
 

Het zou geweldig zijn als u de omkadering in de klas intuïtief kan benaderen: minder nadruk op 
uitleggen/duiden/argumenteren en meer op vragen/aanvoelen/inleven. Het belangrijkste 
onderdeel is de gedeelde beleving: samen de voorstelling ervaren.  

 

 
 



Wie niks doet, komt niks tegen 

Thematiek  

Het thema waarrond deze voorstelling draait, kan heel herkenbaar zijn voor de leerlingen uit uw klas. 
De dag van vandaag zijn de verwachtingen groot. We moeten presteren, beter doen en onszelf blijven 
heruitvinden en overtreffen in deze prestatiemaatschappij. De voorstelling gaat dan ook over de 
verwachting proberen waar te maken. Over proberen, mislukken, overzien, beslissen en doorzetten. 
Als je doorzettingsvermogen hebt kan je alles bereiken.  
 
In het creatieproces stootten Jonas & Piet op verschillende hindernissen. Ze beheersten elkaars ‘taal’ 
niet, wat het heel erg moeilijk maakte om samen te werken. Acteurs en dansers zijn namelijk heel 
andere mensen en hechten belang aan andere zaken. Zo vindt een danser het erg belangrijk om 
gedisciplineerd op te warmen, terwijl een acteur eerder rustig aan de repetitie zal beginnen. Een acteur 
wil ook voor alles een verklaring: waarom? Terwijl een danser eerder intuïtief te werk gaat. Maar wat 
als je al deze obstakels overwint door middel van vertrouwen in elkaar en het publiek?  
 
Maar hoe kunnen uw leerlingen zich nu verbinden met de voorstelling? Simpel.  
 

- Wat zijn hun doelen?  
- Voelen ze in het dagelijks leven dat er veel verwacht wordt van hen?  
- Wat doet die prestatiedruk (van bv. (groot)ouders/leerkrachten…) met hen? Zet het je aan om 

beter je best te doen of geeft het juist extra stress?  
- Wat geeft jou dat extra duwtje in de rug om je doel toch te bereiken? 

 
 

U bent onmisbaar!  
 

In tegenstelling tot de titel van de voorstelling, moet de toeschouwer absoluut niet veel geduld 
hebben. In EVEN GEDULD willen de spelers juist het dynamische karakter van dans en theater 
benadrukken. Het is iets levendig, ongrijpbaar, een momentopname, niet reproduceerbaar. Met 
muziek, dans, theater, visuele beelden en alle mogelijke combinaties, geven ze vorm aan de ervaring. 
Die ervaring om de veranderende werkelijkheid vorm en betekenis te geven.  
 
EVEN GEDULD leeft doordat er een dialoog ontstaat tussen de spelers en het publiek. De context van 

de toeschouwer staat centraal. De interpretatie van een voorstelling verandert naargelang de context 

waarin de toeschouwer zich plaatst en dit vormt een persoonlijke ervaring. Dat maakt het juist bij EVEN 

GEDULD zo interessant, dat iedereen de voorstelling individueel beleeft.  

 
“De ‘openheid’ van hedendaagse voorstellingen, waarvan de betekenis niet vastligt, komt pas tot stand 

in dialoog met de toeschouwer.” – Eva Van Moer 

 

 

 

 



Geen verhaal, Oei wat nu?  
 
 

“Mensen geven zelf betekenis aan beelden en die betekenis is afhankelijk van de context.”– Sofie Van 

Bauwel  

 

Om handelingen, gebeurtenissen en uitspraken te begrijpen zal men het in een verhaal trachten te 

vatten. Dat kan met behulp van dans en theater, die ons richtinggevende verhalen en metaforen 

bieden. Maar EVEN GEDULD speelt een spel met de rol van het narratieve. Wat als er geen concreet of 

fictief verhaal is? Is het dan nog altijd mogelijk om te kunnen genieten van een voorstelling?  

Maar kan ‘iets’ over ‘niets’ gaan? Geen inhoud is toch ook inhoud? Het gaat over de intenties van de 

handelingen die de spelers in EVEN GEDULD uitvoeren. De onzekerheid speelt zowel bij de spelers als 

bij het publiek en dat is juist de opzet van de voorstelling. Deze onzekerheden hoeven geen 

hindernissen te zijn, maar kunnen juist uitgangspunten vormen.  

Maar hoe kan je hierover een voorstelling maken? Hieronder vind je een stukje tekst uit EVEN GEDULD 

die een blik werpt op de complexe thematiek van de ‘inhoudsloze inhoud’.  

 U kan samen met de leerlingen het stukje tekst lezen: wat kan je hieruit halen?  

 

“Als er niks van moetens is, en alles van willens 
Hoe weet ge dan hoe het moet 
En wat als ge niks wilt, en er niks van moetens is 
Dan is er dus niks 
Dus dan is het willen of niks 
Geef mij dan maar moeten 
Dan heb ik nooit niks en dus alles 
Snapt ge?”  

 

 



Gecombineerd, is dat met een D of T?  
 

 
Collectief dOFt-voorstellingen steunen op twee grote pijlers: dans en theater. Dit wil zeggen dat dOFt 

niet alleen ruimte maakt voor theater en dans afzonderlijk, maar ook voor het onderzoek naar de 

combinatie van de twee. Maar wat voor dans wil dOFt brengen en waarom de combinatie met 

theater?  

 

Als dans al ergens over gaat, dan is het vaak onuitspreekbaar. Dans is meestal heel open. Niet ingevuld. 
Het communiceert op vele niveaus tegelijk. Het prikkelt, verwondert, zet aan tot nadenken, ontroert, 
plaagt, suggereert, maar het dwingt nooit. dOFt werkt intuïtief en benadert dansmateriaal als een 
concrete aanvulling ten aanzien van het totaal plaatje. Enkele kernwoorden van hun werkwijze: 
associatie, improvisatie en beeldend werk. Ze vertrekken vanuit een basisidee, maar de verdere 
invulling vloeit voort uit het fysieke lichaam. De urgentie van het werkende/dansende lichaam vertelt 
namelijk veel meer dan een opgelegde choreografie. Al het dansmateriaal is geconstrueerd in een 
creatieve taal met eigen regels waar woorden en beweging in interactie treden. Hierdoor kunnen de 
toeschouwers boodschappen op hun eigen manier interpreteren. Verschillende mensen kunnen één 
boodschap op verschillende manieren opvatten. 
 
 
Het medium ‘dans’ bevat een open, intuïtief en impressionistisch karakter, maar de dans dat dOFt 

hanteert/beheerst blijft heel leesbaar, wat het ook voor jongeren niet te complex maakt. EVEN 

GEDULD gaat over het opvoeren van een opvoering, maar tegelijkertijd is de dans heel verhalend. Door 

de leesbare choreografieën in combinatie met theatrale elementen/tekst vormt het voor 

kinderen/jongeren een referentiekader om de dans te kunnen plaatsen. Tegelijkertijd maakt de 

speelsheid van de dans in EVEN GEDULD, dat de voorstelling zijn eigen leven gaat leiden door fysiek 

streven. Een grillig spel tussen letterlijke en abstracte benadering van beweging.  

 

Maar waarom de combinatie van dans en theater? De stap van verbeelding naar concept is verlopen 

via gebaren en klanken (klanken zijn eigenlijk akoestische gebaren). Praten zonder je lichaam te 

bewegen is niet eenvoudig. Daar speelt dOFt graag op in. Gaandeweg maakten we de gebaren 

complexer en abstracter, waardoor dansmateriaal begint te ontstaan. De extra toevoeging van taal 

(gezongen, geschreven, gesproken) geeft het geheel een grotere stabiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabespreking 
 

Hoe bespreek je EVEN GEDULD achteraf in de klas? 
 
 
Met een nagesprek willen we graag de leerlingen de kans geven om hun ‘kijkervaring’ te delen met de 
klas, elkaars kritiek en opmerkingen te horen en elementen in de voorstelling te ontdekken die je zelf 
misschien niet had opgemerkt. Door erover te praten, leren leerlingen hun emoties uiten, hun eigen 
mening formuleren en begrip opbrengen voor de mening van anderen.  
 
Misschien moet uw openingsvraag bij een klasgesprek niet zijn: ‘En? Wie vond het leuk?‟ Het nadeel 
van zo’n openingsvraag is dat de leerlingen meteen een oordeel over de voorstelling moeten innemen. 
Het nagesprek zou kunnen beginnen met een feitelijke beschrijving van het stuk, zodat ze vooral bezig 
zijn met wat ze eigenlijk hebben gezien. Dikwijls worden in een nabespreking zoveel dingen duidelijk, 
dat de leerlingen achteraf een veel preciezer antwoord kunnen geven over wat ze voelden en dachten 
tijdens de voorstelling en wat ze er uiteindelijk van vonden.  
 
Hieronder vindt u enkele voorbeeldvragen die als leidraad kunnen dienen voor het bespreken van de 
voorstelling. We vertrekken vanuit zeer algemene vragen over de voorstelling en gaan steeds 
specifieker in op bepaalde aspecten. Kies er gerust enkele uit die u het meest relevant acht.  
 
 
VRAGEN:  
 

 ALGEMEEN  
 

- Hoeveel dansers/acteurs stonden er op het podium? 
De eerste reactie van de leerlingen zal zijn: TWEE… Maar is dat zo? Door middel van de spiegels 
wordt er de hele tijd gespeeld in aantallen.  

- Hoe oud denken jullie dat deze spelers zijn?  
- Hoe waren ze gekleed? En waarom zouden ze gekozen hebben voor dit kostuum?  
- Welke momenten herinner je je allemaal?  
- Hoe zag het decor eruit? 
- Hoe begint de voorstelling?  
- Hoe eindigt de voorstelling? 
- Probeer de voorstelling te omschrijven in drie woorden. 
- Beschrijf de spelers: uiterlijk, karakter, dansstijl, spreekwijze… 
- Wat soort muziek/soundscape werd er gebruikt?  

 
 D of T?  

 
- Vond je EVEN GEDULD eerder een dans- of een theatervoorstelling?  
- Wat kan je zeggen over hun dansstijl? Kon je genieten van de dans?  
- Had de dans betekenis/ een verhaal voor jou of vond je het genoeg om naar de dans op zich 

te kijken? 
- Wat voor tekst werd er gebruikt?  
- Wat zou de inspiratie voor deze tekst geweest zijn?  
- Had je de combinatie van dans en theater al eerder gezien?  

 
 
 



 Interpretatie  
 

- Voldeed de voorstelling aan je verwachtingen? Waarom wel/niet? 
- Voelde je je betrokken bij de voorstelling? 
- Mocht de voorstelling voor jou nog iets langer duren of liever minder lang?  
- Vond je het een klassieke voorstelling of eerder vernieuwend?  
- Zou je deze voorstelling aanraden aan leeftijdsgenoten? Waarom zou je dat doen?  
- Welke momenten zijn je het beste bijgebleven? 
- Welke emoties riep het stuk op? Hoe voelde je je achteraf? 
- Wie heeft er genoten van de voorstelling. Wie niet?  

 
 

Mocht de klas of u nadien nog met vragen zitten, mag u ons altijd mailen (info@doft.be).  
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Hoe moet het?  
 

 Creatieve verwerkingsopdrachten 
 
 
Met enkele creatieve verwerkingsopdrachten willen we de leerlingen zelf actief aan het werk zetten. 
Zo kunnen ze hun kijkervaring omzetten in beelden door middel van hun eigen creativiteit. Durf binnen 
je eigen structuur een stap opzij te zetten en je te laten verrassen. De uitkomst is onvoorspelbaar. We 
willen ook de sociale vaardigheden van de leerlingen versterken: de leerlingen leren elkaars werk en 
ideeën te respecteren en samen in groep te werken.  
 
Voor de SCHRIJVERS:  
 

- Aan het einde van de voorstelling wordt er door Jonas op de spiegels geschreven. De tekst 
wordt opgesplitst in verschillende delen, waardoor er verwarring ontstaat.  
 Schrijf een tekst met als onderwerp ‘(n)iets’: een inhoudsloze tekst heeft ook inhoud. Splits 

daarna de zelfgeschreven tekst op in verschillende delen en maak een mix van de 
verschillende secties. Wat ontstaat er?  

 
- Schrijf zelf een promotekst voor deze voorstelling.  

 
- Je bent een recensent voor de ‘Theaterkrant’. Hoe zou jij deze voorstelling beoordelen? Schrijf 

een recensie over de voorstelling en beargumenteer waarom je de voorstelling goed of slecht 
vond. 

 
Voor de DOENERS:  
 

- Maak een originele poster over de voorstelling. Hierbij kan je gebruik maken van foto’s, tekst, 
tekeningen, andere materialen…  
 

- Zoek minstens vijf kunstwerken (schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, bouwwerken…) die 
goed bij deze productie passen. Licht je keuze uitvoerig toe. Verwijs daarbij naar momenten 
uit de voorstelling. 

 
- Neem 5 dagelijkse handelingen (bv. tanden poetsen, schrijven, bril opzetten…) en zet deze om 

in beweging. Dit noemen we “gesticulaties”. Maak deze 5 “gesticulaties” duidelijk voor jezelf 
en geef ze een volgorde. Hierdoor creëer je een “bewegingsfrase”. Zit daarna samen met je 
buurman/vrouw en leer elkaars ‘bewegingsfrase’ aan. Probeer alles zo gelijk mogelijk te doen. 
Is het moeilijk om alles synchroon te ‘dansen’?  
 

- Zit samen met je buurman/vrouw. Schrijf samen 7 uitspraken/stopwoorden op die je 
klasgenoot/mama/broer/leerkracht… vaak zegt (bv. Oei, wa nu?, snapt ge? Huh? Ahjaaa). 
Verzin samen voor elk woord een beweging. Probeer nu woord en beweging te combineren. 
Probeer de volgorde te onthouden en zo synchroon mogelijk te bewegen/spreken.  
 

 

 

 

 

-  



WIE ZIJN WIJ?  
 

Over collectief dOFt 
 

Gecombineerd, is dat met een d of een t? Collectief dOFt creëert voorstellingen met eigen 
'spellingsregels' die zowel dans als theater omvatten. 

Collectief dOFt werd opgericht door Piet Van Dycke (danser/choreograaf), Nele Vermeulen 
(actrice/maakster) en Jonas Vermeulen (acteur/maker). dOFt-voorstellingen steunen op twee grote 
pijlers: dans en theater. Dit wil zeggen dat dOFt niet alleen ruimte maakt voor theater en dans 
afzonderlijk, maar ook voor het onderzoek naar de combinatie van de twee. Andere disciplines zoals 
geluidskunst, circus, zang, taal, muziek en beeld worden ingezet om haar creaties vorm te geven. 

dOFt creëert projecten die toegankelijk, aanvaardbaar & menselijk zijn, en die een herkenningspunt 
vormen voor ieders perspectief. Collectief dOFt tracht de perfectie van het imperfecte te tonen waar 
menselijke gewoontes en denkvormen centraal staan. De projecten streven een hoog beeldend 
gehalte na. Een dOFt- voorstelling kan dus beschreven worden als een omkaderd experiment waar 
twee hoofdzuilen (dans en theater) worden aangelengd met andere artistieke disciplines.  

 

  

 
Productiegegevens 

 
 

Concept, dans & spel Piet Van Dycke en Jonas Vermeulen (collectief dOFt) Coaching Randi De Vlieghe 

Productie Tweetakt Coproductie fABULEUS en Artforum in het kader van VAART 

 



Over de spelers/makers 
 

Danser/choreograaf Piet Van Dycke (Tienen, 1996) begon ooit 

met duo-acrobatiek en speelde onder andere mee in de 
internationale kindervoorstelling Magic Circus Show 2010 (Genève). 
Door Karolien Verlinden, choreografe van dUb (fABULEUS & Karolien 
Verlinden/Tuning People), ontdekte hij wat dans allemaal kan 
betekenen. Dat is hij verder gaan ontwikkelen in zijn opleiding 
choreografie aan de ‘Fontys Hogeschool voor de Kunsten’ waar hij 
samenwerkte met choreografen als Marc Van Loon, United C, Sarah 
Prescimone, Evangelos Biskas, Annemijn Rijk, Raymon Esterhuizen, 
Nico Monaco (Akram Khan) en Iñaki Urlezaga (Ultima Vez). Piet Van 
Dycke won de sympathieke wedstrijd De Beste Belgische & 
Nederlandse Danssolo 2015 op Tweetakt (Utrecht). In 2016 creëerde 
hij samen met acteur/regisseur Jonas Vermeulen de 
danstheatervoorstelling EVEN GEDULD voor TWEETAKT en VAART 
festival (fABULEUS & Artforum). EVEN GEDULD speelt nog verder in 
2017-2019 in België en Nederland onder collectief dOFt. Hij speelt 
momenteel ook mee in de locatievoorstelling Leaving Normal van 
Cie Woest. 

 

 

Acteur/maker Jonas Vermeulen (Bonheiden, 1992) speelde van 

2010 tot 2016 bij fABULEUS (Leuven) in de gelauwerde 
voorstellingen Othello (Shakespeare), geregisseerd door en in een 
bewerking van Carl von Winckelmann, en Liefdesverklaring van 
choreografe Nicole Beutler en schrijfster Magne van den Berg 
(NBprojects, Amsterdam). Hij is actief als regisseur in het 
jeugdtheater van Leuven waar hij in 2017 zijn tweede regie 
aanpakt.  Naast het regisseren is Jonas Vermeulen ook een fervent 
schrijver, zowel theater als proza en poëzie. In 2016 won hij samen 
met zijn zus en co-schrijfster Nele Vermeulen de Kleine Prinsprijs 
(Leuvense Toneelprijzen) met het zelfgeschreven stuk ‘Clandestien’. 
Momenteel werkt Jonas samen met zijn zus aan Acht, een stuk dat 
ze in 2016-2017 zullen regisseren met een groep enthousiaste 
jongeren. Hij acteerde ook in beeldend theater zoals ‘Wachten & 
Weg zijn’, een illustratieve voorstelling gebaseerd op tekst van Toon 
(Hanafubuki, Antwerpen). Naast theater, is Jonas Vermeulen ook 
nog actief in film en televisie. In 2015 speelde hij mee in de kortfilm 
De Overkant van Marnix Ruben & Freek De Jonghe. Hij speelt 
momenteel in een nieuwe fictiereeks op Ketnet (de Regel van 3s).  

 

 
 
 
 
 
 
 



EVEN GEDULD in beeld 
 

Introductiefilmpje  
 

https://vimeo.com/198331651  

Aanrader om samen met de leerlingen te bekijken! 

 

 

Wat vond het publiek van EVEN GEDULD?  
(Jonge Hartenfestival Groningen) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kL6PL8cg_Oc 

 

 

 

https://vimeo.com/198331651


PERS  

Dansmagazine – Nadia Tan 



 

TWEETAKT-reporter – Evelien van de Sande 


