
 
 
  

HANDLEIDING VOOR DE 
INVULLING EN OPBOUW VAN 
HET CHOREOGRAFISCHE 
PROCES 

Met praktijkgerichte aanbevelingen voor het 
choreograferen met jongvolwassen dansers afhankelijk 
van de duur van het choreografische proces 

Auteur: Paula Pröbrock 
Begleider: Ingeborg Bos 
Jaar: 2018 

 

Beroepsproduct BA Docent Dans ArtEZ 



 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

“Sometimes in dance you have to work counter-intuitively, 

you have to go right in order to arrive left.”  

(Burrows, 2010, p. 102) 

 
_____________________________ 

 
  



 
2 

INHOUDSOPGAVE          

 

INLEIDING ........................................................................................................................... 3 

Mijn afstudeeronderzoek .................................................................................................... 3 

De Handleiding .................................................................................................................. 4 

OPBOUW VAN HET CHOREOGRAFISCHE PROCES....................................................... 5 

Voorbereidingsfase ............................................................................................................. 6 

Onderzoeksfase .................................................................................................................. 6 

Compositiefase ................................................................................................................... 8 

Evaluatiefase ...................................................................................................................... 9 

DE DUUR VAN CHOREOGRAFISCHE PROCES ............................................................. 10 

Een lang en een kort maakproces vergeleken met elkaar ................................................... 10 

JONGVOLVASSEN DANSERS ......................................................................................... 12 

Ontwikkeling van de doelgroep ........................................................................................ 12 

Tips voor het choreograferen met jongvolwassen dansers ................................................. 12 

LITERATUUR .................................................................................................................... 14 

 

   



 
3 

INLEIDING           

 
Deze handleiding heb ik naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek van de ArtEZ Bachelor 

Opleiding Docent Dans geschreven. Al voordat ik met mijn studie op der ArtEZ Dansacademie 

begon, was ik geïnteresseerd in het maken van dans en toen ik met de opleiding van start ging, 

ging ik me steeds meer in deze rol verdiepen. Het maken van dans is een fascinerende vorm om 

je als kunstenaar te uiten en te kunnen ontwikkelen. “Er zijn oneindig vele mogelijkheden om 

dans te creëren, wat heel overweldigend kan zijn, maar een maakproces vooral interessant 

maakt.” (Pröbrock, 2017) Door kennis over het choreografische proces op te doen, wordt een 

fundament gecreëerd waaruit men bewust kan gaan spelen met de mogelijkheden. Externe 

factoren kunnen daarbij de keuzemogelijkheden en daarmee ook het hele choreografische 

proces beïnvloeden. Deze fascinatie vormde de basis voor mijn afstudeeronderzoek waarin ik 

specifiek heb gekeken op welke manier de duur van een choreografisch proces met 

jongvolwassen dansers de creatieve fasen die de choreograaf doorloopt, beïnvloedt. Daarmee 

wil ik inzicht in het choreografisch proces creëren zodat jij, als dansdocent, choreograaf of 

dansstudent, bewuster met dit onderwerp bezig kunt zijn als je een maakproces met 

jongvolwassen dansers in gaat.  

 

Mijn afstudeeronderzoek  

De basis voor mijn afstudeeronderzoek werd al in 2015 gelegd toen ik samen met Caurena 

Bernabela een vooronderzoek heb uitgevoerd in het kader van het internationale Erasmus+ 

Project NEXT MOVE. Sinds 2015 ben ik een van de onderzoekers van NEXT MOVE waarin 

de ArtEZ Dansacademie Arnhem, The Royal Academy of Music Aarhus en de School of Dance 

and Circus Stockholm zich bezighouden met het herdefiniëren van de vakgebieden docent dans 

en muziek. Samen met Caurena Bernabela deed ik onderzoek naar handvatten om voor de 

doelgroep tieners in het amateurveld te choreograferen. Vanuit dit vooronderzoek ontstond het 

eerder benoemde thema voor mijn afstudeeronderzoek.   

Uitgaande van een literatuuronderzoek over de term choreografie, de doelgroep 

jongvolwassenen en de opbouw van het choreografische proces ging ik het theoretische kader 

uitwerken die de basis voor mijn onderzoeksexperiment en de interviews vormde. Mijn 

onderzoeksexperiment bestond uit drie choreografische processen van verschillende duur (30 

uur, 20 uur, 10 uur) met drie verschillende jongvolwassenen groepen. Met iedere groep ging ik 

verschillend langdurige maakprocessen in waar ik verschillende werkvormen uitprobeerde die 

vanuit de vijf benaderingswijzen vorm waren gegeven. Deze worden in het volgende hoofdstuk 
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verder toegelicht. De uiteindelijk ontstane choreografieën worden op de internationale NEXT 

MOVE Eindconferentie getoond. Gedurende de drie processen liet ik de dansers logboeken 

bijhouden en heb ik zelf ook een logboek bijgehouden. Daarnaast heb ik een aantal ervaren 

choreografen geïnterviewd om nog meer over de doelgroep en de invloed van tijd op het 

choreografische proces te weten te komen. Het samenvatten van de logboeken en de interviews 

vormen de resultaten van mijn onderzoek.   

De opgedane kennis en resultaten wil ik graag in een samengevatte vorm met jou in deze 

handleiding delen.  

 

De Handleiding 

Deze handleiding richt zich op dansdocenten, choreografen en dansstudenten die zich bewust 

willen worden van het choreografische proces met jongvolwassen dansers en de invloed van 

tijd op de opbouw en invulling van het maakproces.   

In het eerste deel van deze handleiding staat de opbouw van het choreografische proces centraal 

en vervolgens wordt dieper op de invloed van de duur van een maakproces en de doelgroep 

jongvolwassen dansers ingegaan.  

Alle informatie is gebaseerd op bronnen en resultaten uit mijn afstudeeronderzoek en de 

praktijkgerichte aanbevelingen en voorbeelden komen voort uit ervaringen die ik tijdens mijn 

drie onderzoeksexperimenten heb opgedaan.  
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OPBOUW VAN HET CHOREOGRAFISCHE PROCES    

 
“Alle kunst begint met maken, iets uitproberen.” (Haveman, 2016)  

Bovenstaand citaat maakt het belang van het choreografisch proces duidelijk en laat zien dat 

het maakproces de basis voor de uiteindelijke choreografie vormt.  

Daarbij hangt de invulling en opbouw van het choreografisch proces enerzijds van jou, de 

choreograaf, af, en anderzijds ook van de dansers, de duur van het proces en het idee voor de 

choreografie. Zo zal een choreografisch proces 

er ook nooit hetzelfde uit zien. Wat wel bij 

ieder maakproces te herkennen is, is dat jij als 

choreograaf altijd vier creatieve fasen 

doorloopt, te weten de voorbereidingsfase, de 

onderzoeksfase, de compositiefase en de 

evaluatiefase. Daarbij doorloop je de vier fasen 

niet volgens een bepaald stappenplan, maar 

wissel je, afhankelijk van wat het proces, de 

dansers en het uiteindelijke product nodig 

hebben, af tussen de fasen. Dit is mogelijk door 

constant te reflecteren en het proces te observeren. De verschillende fasen kun je passend bij 

jouw manier van werken invullen. Daarbij is het wel belangrijk dat de danser nog steeds centraal 

staat, want die is uiteindelijk het instrument waarmee je de choreografie vormgeeft. De dansers 

kun je op vijf verschillende manieren benaderen:   

 1. Theoretisch: Bij deze benaderingswijze gaat het erom dat jouw dansers kennis, inzicht 

 en attitudes over een bepaald onderwerp ontwikkelen.  

 2. Reproductief: Hierbij gaat het puur om het kopiëren van jouw dansmateriaal, het 

 herkennen van de structuur en het coördineren van de bewegingen.  

 3. Technisch: Het lichaam van je dansers staat hierbij centraal en het ontwikkelen van 

 specifiek lichamelijk, temporeel, dynamisch en ruimtelijk besef.  

 4. Creatief/expressief: Bij deze benadering ontwikkelen jouw dansers hun eigen 

 dansidioom en geven ze dans door middel van improvisatie zelf vorm.   

 5. Choreografisch: Het structuren en vormgeven van dans onder jouw leiding of door 

 de danser zelfstandig te laten werken, staat centraal. 
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Voorbereidingsfase  

Vanuit een idee of een impuls om iets te maken, begin je met het choreografische proces. Vaak 

is daarbij de voorbereidingsfase het startpunt, maar hoe uitgebreid en hoe vaak deze fase 

doorlopen wordt is afhankelijk van jouw manier van werken. De volgende punten zijn 

onderdeel van deze fase:   

 - verzamelen van informatie over de dansers (achtergrond, voorkennis, karakter, etc.) 

 - verzamelen van ideeën over de vormgeving van de choreografie door te associëren 

 en fantaseren   

 - uitwerken van een artistiek concept dat abstract puur vanuit beweging of 

 inhoudelijk vanuit een boodschap ingevuld kan worden  

 - eerste bewegingen en ideeën alleen, zonder de dansers, in de studio exploreren  

 - bewegingsmateriaal maken  

 - ideeën over de invulling van de repetities verzamelen (Welke benaderingswijzen 

 gebruik ik?, Hoe stimuleer ik de dansers in de onderzoeksfase?, etc.)  

 - repetities en het hele proces plannen  

 - inspiratiebronnen zoeken voor jezelf, maar ook de dansers (beeldmateriaal, teksten, 

 geluidsfragmenten, voorwerpen, etc.)  

 - ideeën verzamelen over theatrale middelen (licht, video, geluid, muziek, rekwisieten) 

Als choreograaf moet je er zelf voor kiezen aan welke punten je aandacht besteedt en op welk 

moment van het proces je dat wilt doen. Zo besteed niet iedere choreograaf aan al deze punten 

aandacht en heeft niet iedereen deze punten al vanaf het begin helder.  

  

Onderzoeksfase           

In deze fase staat het exploreren en onderzoeken van de veelzijdige mogelijkheden van 

verschillende bewegingskwaliteiten, intenties en andere aspecten van de dans centraal. Het gaat 

vooral om het procesgerichte werken en exploreren en worden er niet echt keuzes gemaakt. Het 

legt wel de basis voor de volgende fase, de compositiefase. De onderzoeksfase kun je door de 

eerdergenoemde benaderingswijzen vormgeven en met verschillende stimulaties invullen. Er 

zijn de volgende mogelijkheden voor het stimuleren van jouw dansers:  

 - auditieve stimulatie (muziek, geluiden, gesproken tekst, etc.):  

Bijvoorbeeld: Neem voor de dansers muzieknummers of geluidfragmenten mee die 

verschillende emoties weerspiegelen. Laat de dansers verspreid in de ruimte staan en vraag ze 

om hun ogen te sluiten. Neem nu tijd om de verschillende audiofragmenten één voor één af te 

spelen. Laat de danser met gesloten ogen nu vanuit improvisatie de muziek in beweging 
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weerspiegelen. Bij dit voorbeeld benader je de dansers volgens de creatief/expressieve 

benaderingswijze.  

 - visuele stimulatie (foto’s, schilderijen, objecten, vormen, patronen, video’s, etc.): 

Bijvoorbeeld: Neem verschillende foto’s mee waarop verschillende relaties van mensen tot 

elkaar getoond worden. Laat nu de danser een partner kiezen en geef aan ieder duo een van de 

foto’s. De dansers maken dan zelfstandig een duet waarin de relatie die op hun foto afgebeeld 

wordt een centrale rol speelt. Hierbij benader je de dansers choreografisch.   

 - fysieke stimulatie (stijl, dynamiek, vorm en verdere bewegingsaspecten):  

Bijvoorbeeld: Voor een groepsimprovisatie staan de dansers dicht bij elkaar in een kluitje. 

Roep nu verschillende getallen en wissel daarbij ook van tempo hoe snel je de getallen achter 

elkaar opnoemt. De dansers moeten daar steeds op reageren en het geroepen getal in aantal 

contactpunten tot andere dansers omzetten. Bij dit voorbeeld staat de creatief/ expressieve 

benadering centraal.  

 - sensitieve stimulatie (materiaal, stof, voorwerpen, etc.):  

Bijvoorbeeld: Leer aan de dansers een bewegingsfrase aan die je van tevoren hebt voorbereid. 

Laat ze nu zitten en vraag ze hun ogen te sluiten. Geef iedere danser een voorwerp (een doek, 

zand, een veer, etc.) wat ze tot een bewegingskwaliteit inspireert. Geef de danser nu zelfstandig 

tijd om de eerder aangeleerde frase naar de bewegingskwaliteit te vertalen die door het 

voorwerp in hun op kwam. Bij deze opdracht worden de dansers zowel reproductief als 

choreografisch benaderd.  

 - conceptuele stimulatie (idee, verhaal, achtergrondinformatie, etc.):   

Bijvoorbeeld: Deel de dansers in groepen in en geef iedere groep een woord wat in relatie tot 

een bepaald thema staat. Laat iedere groep geïnspireerd op het woord een gedicht schrijven. 

Laat de dansers met hun groep vanuit het gedicht een kort stuk dans maken waarbij ze ook 

rekening met de elementen tijd, kracht en ruimte houden. Deze opdracht is vanuit de 

theoretische, creatief/ expressieve en choreografische benaderingswijzen vormgegeven.  

TIP: Door de verschillende stimulaties kunnen de danser vaak beter een verhaal en intentie aan 

de beweging koppelen. 

 Laat de danser het bewegingsgevoel dat ze door de verschillende stimulaties krijgen, 

opslaan zodat je later in de compositiefase erop terug kunt grijpen. Geeft de dansers daarbij ook 

vrijheid om eigen associaties in te brengen.   

Als je een goed beeld over verschillende bewegingskwaliteiten en intenties hebt gekregen, kun 

je verder naar de compositiefase om eerste keuzes te gaan maken.  
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Compositiefase           

“Choreography is about making a choice, including the choice to make no choice.” (Jonathan 

Burrows, 2010) In deze fase staat keuzes maken naar aanleiding van intuïtieve en vakspecifieke 

impulsen centraal. TIP: “Reageer op wat er gebeurt.” (Stefan Ernst, 2018) Dit is vooral in deze 

fase belangrijk omdat het veel op kan leveren en keuzes makkelijker kan maken.   

Je neemt beslissingen over je bewegingsmateriaal en daarbij spelen volgende punten een rol:

 - bewegingen van het lichaam (balans, springen, verplaatsing, gewichtstransfer, 

 buigen/strekken, twisten, draaien, springen, isolaties, etc.)  

 - bewegingskwaliteiten   

 - ruimte (grootte van de beweging, verlenging in de ruimte, hoogtelagen, etc.)  

Vanuit daar kun je het bewegingsmateriaal op verschillende manieren structureren om het een 

vorm te geven:  

 - herhaling (op dezelfde manier herhalen, geaccentueerd herhalen, frase in een nieuwe 

 context herhalen, alleen delen herhalen, etc. ) 

 - tijd (timing, pauzes, ritme, lengte, duur)  

 - ruimte (patronen op de vloer en in de lucht, richtingen, etc.)  

Een ander belangrijk onderdeel hoe je 

bewegingsmateriaal kunt structuren is door de 

dansers in relatie tot elkaar of tot een object te 

laten staan. Daarbij kun je met volgende 

aspecten rekening houden: - ruimtelijke  

 verhoudingen (boven/ onder/ voor/ 

 achter elkaar, om elkaar heen, etc.)  

 - unisono (tegelijkertijd) of in canon (tijdelijk verschoven) laten bewegen  

 - fysiek contact tot elkaar (drukpunten, duur en intensiteit van druk, impulsen, etc.)

 - organisatie van de danser in de ruimte (duetten, trio’s, deel van de groep, etc.)  

Je maakt steeds meer keuzes een verzamelt op deze manier steeds meer scènes.   

TIP: Maak je een overzicht wat voor scènes je allemaal hebt om vanuit daar de spanningsbogen 

steeds meer uit te werken.   

De spanningsbogen worden door het publiek subjectief ervaren dus het is belangrijk dat je als 

choreograaf de spanningsopbouw als logisch en bij jouw boodschap passend, ervaart.   

Naarmate je meer keuzes hebt gemaakt, kan je ook steeds meer scènes met de dansers gaan 

uitwerken en repeteren.   
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Evaluatiefase           

In deze fase staat het beschouwen, reflecteren en evalueren van het proces en het uiteindelijke 

product met de dansers centraal.   

TIP: Wees je bewust dat zowel het proces als ook het product een subjectieve ervaring is en 

dat dus ook iedere danser met een andere beleving de evaluatiefase ingaat.   

Afhankelijk van jouw manier van werken zal je deze fase meer proces- of meer productgericht 

vormgeven en zal je de aandachtspunten voor de evaluatie daaraan aanpassen. Voorbeeldvragen 

om een impuls voor een evaluerend gesprek met de dansers te geven, zijn:  

Hoe hebben je het ervaren om de foto naar dans te vertalen? Hoe beleef je het de choreografie 

te dansen? Hoe heb je jouw rol binnen dit proces ervaren? Hoe heb je het proces in het geheel 

beleefd? Waren er momenten waar je je niet prettig voelde en waardoor kwam dat?  
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DE DUUR VAN CHOREOGRAFISCHE PROCES     

 
De vier creatieve fasen van het choreografische proces doorloop je dus niet volgens een bepaalt 

stappenplan. Naarmate je meer tijd voor het maakproces hebt kun je de vier fasen ook vaker 

doorlopen afhankelijk van wat 

voor het proces, de dansers en het 

uiteindelijke product nodig is. 

Als beginnende choreograaf doe 

je tijdens een lang maakproces 

vele nuttige ervaringen over het 

choreograferen op. Je ontdekt 

jouw eigen manier van werken en 

vindt uit hoe je het choreografisch proces kunt opbouwen en invullen. Deze ervaringen neem 

je mee naar een gemiddeld en kort maakproces waardoor je bij minder tijd efficiënter kunt 

werken omdat je al meer inzicht in het choreograferen hebt gekregen.   

Als je een choreografie maakt moet je er bewust van zijn hoe veel tijd je voor het gehele proces 

hebt. Hieronder worden een lang en een kort choreografisch proces met elkaar vergeleken om 

inzicht te geven welke invloed de duur van het maakproces op de invulling en opbouw daarvan 

heeft. 

 

Een lang en een kort maakproces vergeleken met elkaar  

    

Een lang maakproces Een kort maakproces 

- je kun de vier creatieve fasen van het 

choreografische maakproces vaker  

doorlopen afhankelijk van wat voor het 

proces, de choreografie en de dansers nodig 

is 

- je kunt de vier creatieve fasen vaak maar 

een keer doorlopen 

- de uiteindelijke choreografie is vaak langer - de uiteindelijke choreografie is vaak korter 

(maar je leert ook om in een korte tijd een 

lange choreografie te kunnen maken) 

- je hebt meer tijd om materiaal te verzamelen - je hebt minder tijd om materiaal te 

verzamelen 
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- je hebt meer materiaal waar je in de 

compositiefase uit kunt kiezen en wat je moet 

structureren 

- je hebt minder materiaal waar je in de 

compositiefase uit kunt kiezen   

TIP: Je kunt het op verschillende manieren 

veranderen om meer materiaal te creëren. 

(focus en richtingen veranderen, alleen 

armen doen, etc.) 

- je kunt meer de verdieping in gaan, maar 

welk onderdeel je van het proces verdiept is 

jouw eigen keuze   

(bijv. bewegingsonderzoek, uitvoering van  

bewegingsfrasen) 

- de vier creatieve fasen worden  

oppervlakkiger doorlopen 

- je kunt je tijd laten met het maken van 

keuzes en verschillende ideeën overwegen 

Let op: dit kan ook een valkuil zijn! 

TIP: Maak een planning om niet in het 

experimenteren te blijven hangen. 

- je werkt directer naar de choreografie toe en 

moet sneller keuzes maken 

- je hebt tijd om ideeën spontaan uit te 

proberen 

- je staat meer sturend en resultaatgerichter in 

het proces en houdt de tijd beter in de gaten 

- samen met je danser is er tijd om uitgebreid 

te experimenteren, de bewegingen te  

herhalen en te verdiepen en de intentie uit te 

werken 

- je dansers moeten goed meedenken en 

bewegingen en intenties zelfstandiger  

uitwerken, omdat er minder uitgelegd en 

herhaald kan worden 
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JONGVOLVASSEN DANSERS        
 
Ontwikkeling van de doelgroep 

Als je met jongvolwassen (17-30 jaar) dansers naar een choreografie toe werkt is het een 

voordeel om je van tevoren over de groep en hun achtergrond te informeren om zo tijdens het 

maakproces op ze in te kunnen spelen. De hieronder toegelichte ontwikkelingen schetsen 

daarbij alleen een algemeen beeld van de doelgroep:  

Cognitieve ontwikkeling: Afhankelijk van in welke omgeving de jongvolwassenen leven en 

zijn opgegroeid, is de cognitieve ontwikkeling helemaal of grotendeels afgerond. Ze kunnen 

abstract denken, zelf conclusies trekken, verbanden leggen, hun eigen denkprocessen 

controleren en reflecteren, en op denkprocessen van anderen reageren.  

Bijvoorbeeld: De dansers kunnen aan het eind van de repetitie daarop terugkijkend reflecteren. 

Psychosociale Ontwikkeling: Jongvolwassenen hebben over het algemeen hun  

identiteitsvorming grotendeels afgerond en hebben hun plek binnen de samenleving gevonden. 

Ze weten wie ze zijn en kunnen vanuit daar relaties tot anderen opbouwen zonder hun eigen 

persoonlijkheid daarbij kwijt te raken.  

Bijvoorbeeld: Jongvolwassen dansers kunnen over het algemeen goed samenwerken en durven 

elkaar ook aan te raken.  

Esthetische ontwikkeling: De jongvolwassenen begrijpen dat kunst een abstracte 

weerspiegeling van de werkelijkheid is en kunnen kunstwerken beoordelen en daarop 

reflecteren.  

Bijvoorbeeld: Een door jou gekozen woord kunnen de dansers over het algemeen naar een 

abstracte bewegingsfrase vertalen. 

 

Tips voor het choreograferen met jongvolwassen dansers  

- Informeer je over de dansers waarmee je gaat werken (achtergrond, voorkennis, etc.).  

- Begin het proces met een praatsessie om je manier van werken toe te lichten, gedachtes en 

verwachtingen over het proces te delen en met de jongvolwassenen kennis te maken.  

- Wees je bewust dat bij deze leeftijd veel gebeurt en dat ze zich met veel dingen bezighouden. 

Daarom is er ook veel met hun mogelijk, omdat ze open in het leven staan en verwachtingen 

van hun leven hebben.  

- Vraag je af of je dansers de duur van het maakproces aan kunnen: bij een lang proces wordt 

er veel meer verdieping van hen gevraagd en bij een kort proces moeten de dansers snel en 

direct met weinig verdieping en uitleg een choreografie uit kunnen voeren. 
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- Psychologische, realistische, persoonlijke, politieke en maatschappelijke thema’s zijn 

geschikt voor het choreograferen met deze doelgroep.  

- De vijf benaderingswijzen zijn allemaal van toepassing maar worden afhankelijk van hun 

voorkennis en dansachtergrond niet als even prettig ervaren, Bijvoorbeeld: Als de dansers zich 

moeilijk op de creatief/ expressieve benadering in kunnen laten, combineer deze met een 

benaderingswijze die ze wel gewend zijn.  

- Neem een coachende rol in als je merkt dat ze zich in een benadering niet thuis voelen om ze 

een richting te geven waar het naartoe kan gaan.  

- Daag ze met jouw bewegingsmateriaal uit omdat ze het fijn vinden om fysiek uitgedaagd te 

worden.  

- Ze vinden partnering opdrachten leuk en helpen elkaar, werken samen en reageren op elkaar. 

- Ze ervaren variaties van opdrachten vanuit de 

verschillende benaderingswijzen en  

stimulaties als prettig.  

- Deel je gedachtes over het proces met ze om 

hun inzicht te geven waar het proces op dat 

moment staat; ze vinden het fijn om een 

overzicht te krijgen.  

- Geef ze verantwoording en maak ze mede-eigenaar van de choreografie; ze vinden het prettig 

om creatieve inbreng in het proces te hebben.   

- Ze zijn vaak resultaatgericht en willen snel concreet worden maar door ze mede-eigenaar van 

de choreografie te maken wordt het ook hun stuk en ze staan opener in het proces. 

- Deel je feedback, overwegingen en aandachtspunten met ze; ze snappen het, verwerken het, 

gaan daarop in en stellen verdiepende vragen.  

 

Wees constant in wisselwerking met je dansers! 
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LITERATUUR          

 
Voor uitgebreidere informatie over het choreografische proces kun je volgende bronnen 

bestuderen: 

 

Vom Tanz zur Choreographie (G. Barthel, H. Artus): 

“Ein Tatbestand, der von zukünftigen Choreographinnen einen bewussten Umgang mit 

spezifischen Eigenheiten derart unterschiedlicher Herangehensweisen an Tanz verlangt.”  

(p. 029) 

 

Contemporary Choreography (J. Butterworth, L. Wildschut): 

‘Explore what it is to know how to perform tasks.’ (p. 11) 

 

Dance Composition (J. M. Smith-Autard): 

“A dance can only be measured as successful in a relative sense.” (p. 218) 

 

A Choreographer’s Handbook (J. Burrows): 

“The number of people you work with is a strong influence on the choreographic choice you 

can make. This number game is abstract, but at the same time it’s everything. The people you 

work with are your most important material.” (p. 120) 

 

 


