
    
 

           
 

Stichting Ongoing start in september 
een nieuw dansproject in Amsterdam 

 
Voorgaande jaren zijn er dansprojecten gedaan op bijzondere locaties, tijdens festivals, 
buurtprojecten en andere gelegenheden. Iedereen kan zich inschrijven voor de 
dansprojecten van Ongoing, mits je van dans houdt! De lessen worden gegeven door  
Pierik l’Istelle (Laban, moderne dans en dansexpressie). Gastdocenten: Chava Saarloos 
(Techniek en Compositie), Sjaan Adriana Flikweert (Afrikaanse dans Dans&Poëzie) en 
Jacqueline de Vries (Contactimprovisatie). Het doel van het project is het maken van een 
voorstelling. De dansers die mee doen vinden het leuk om naar zo’n einddoel toe te werken. 

 
Het project heeft minimaal 18 danslessen/workshops van 2,5 uur per week  
 
Dansen voor moederziel alleen  
Is een groep met vaste en wisselende dansers. Per project wordt er een groep gevormd. 
 
De methodiek die gebruikt wordt komt in het kort hier op neer: 
 

 Trainen  : dat wil zeggen dansvaardigheden ontwikkelen 

 Maken:  : iets maken met de getrainde vaardigheden 

 Tonen:  : het gemaakte laten zien aan een publiek 
 



Uitgangspunten voor de dans zijn eigen ingebrachte thema’s. Door middel van gerichte dans 
opdrachten wordt er geïmproviseerd en al spelend en dansend onderzocht (trainen). 
Samenwerking en op elkaar inspelen zijn belangrijke onderdelen. In de lessen dans ‘maken’ worden 
persoonlijke thema’s omgezet naar vorm, dynamiek, ritme en ruimte (compositie). 
Gebruik makend van de fysieke verbeeldingskracht worden deze persoonlijke verhalen tot een 
choreografie gesmeed.  
 
De laatste fase wordt gebruikt om te repeteren en alles zo te maken dat het klaar is voor het Podium. 
 
Belangrijke punten: 
 
Plezier in dans,…      Plezier in elkaar,…          Ontdekken,…               Improviseren,…             Leren,… 
          Samenwerken,…                   Eigen inbreng,…           Aanwezig zijn,…              Jezelf zijn,… 
 
 
Meer informatie: 
 
Vanaf 2012 zijn er vier dansprojecten geweest, allemaal onder de naam van de groep die in 2012 is 
ontstaan: Dansen voor moederziel alleen. Uit ervaring weten we nu dat een dansproductie al doende 
/al dansend ontstaat. Het is een organisch proces waar je met elkaar instapt. Tegen het einde zijn er 
vaak meerdere repetitiemomenten, of individuele werkmomenten om ons ‘product’ klaar te maken 
voor het podium. De inbreng van de dansers is zo dat er uiteindelijk een Co-Creatie ontstaat waarin 
iedereen een gelijkwaardige positie heeft, in de choreografie en in het productieproces daaromheen. 
Hiermee wordt bedoeld: het opzoeken van locaties waar opgetreden kan worden, kostuums, flyers, 
en ons project delen onder je eigen netwerk. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de artistieke leiding.  
 
Praktische informatie: 
Op dit moment wordt er nog gezocht naar de locatie en dag en tijdstip van de lessen/workshops en 
repetities. Dit zou kunnen worden:  maandagavond,  vrijdagochtend, zaterdagochtend/middag. 
 
Schema/rooster lessen: 
 
Rooster danslessen, workshops, werk-dagdelen, repetities. Project van Ongoing 2015/2016 

In het rooster vind je de weeknummers en het nummer van de les waar we die week zijn. Er wordt 

niet iedere week gewerkt (vakanties en een aantal andere data). 

 

Minimaal 18 x 2,5 uur vanaf september 2015 tot en met maart 2016 

week 37 - 1} sept week 44 - 5  week 50 - 9  week 5 - 13} feb 

week 38 - 2  week 45 - 6} nov week  2 - 10} jan 2016 week 6 - 14 

week 40 - 3} sept/okt week 47 - 7  week 3 - 11  week 7- 15 

week 41 - 4  week 48 - 8  week 4 -12  week 9 -16} mrt 

 

Vervolg 2016: week 10 - 17 en week 11 - 18 (laatste les) 



Afsluiten of nog langer werken, (daar zijn geen kosten aan verbonden) besluiten we eerder;  
in februari weten we of we meer tijd nodig hebben. 
 
Kosten: 
 
De kosten voor het hele project zijn € 350 
 
Belangrijk: 
Als je mee wilt doen (wat ik hoop!) laat mij dan weten op welke dag je echt niet kunt. 

 
Pierik l’Istelle 
www.ongoing.nl 
 

     
 
 
 

http://www.ongoing.nl/

