
Dans            

 
Dans is een kunstvorm, of een sociale activiteit, die bewegingen van het lichaam laat zien. Vaak 
gebeurt dit in combinatie met muziek.  
Bij dans zijn verschillende danselementen zoals o.a. ruimte en tijd. Door de danselementen af 
te wisselen wordt een belangrijk deel van het karakter en de zeggingskracht van dans bepaald. 
 
Anne Terese de Keersmaeker is een Vlaamse choreografe 
(choreograaf is iemand die een dans maakt). De 
Keersmaeker maakt hele ingewikkelde en bijna 
wiskundige dansen. Beyonce is geïnspireerd door een van 
haar dansen en heeft deze ‘gejat’.  
In het volgende fragment zie je links de clip van Beyonce 
en rechts de originele dansfilm van Anne Terese de 
Keersmaeker. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj5Kp38Oz04 
 
-Waar wordt er gedanst (locatie)? 
 
 
 
-Hoe ziet de locatie er uit?: 
 
 
 
-Is er sprake van een solodans (1 danser), pas de deux (2 dansers) of ging het om een 
groep?: 
 
 
 
-Bewogen de dansers gelijk of juist niet?: 
 
 
 
Bekijk het filmpje nogmaals, maar let dan vooral op de danslagen in de clip van de 
Keersmaeker.  
 
Laag = onder kniehoogte (grond) 
midden = tussen knie en schouderhoogte (staand) 
hoog = zo hoog mogelijk (op tenen, sprong) 
 

Turf in de tabel, hieronder de verschillende danslagen.   
 

Laag Midden Hoog 

   

Totaal: Totaal: Totaal: 

 
Er wordt dus het meest in de  ______________ laag gedanst. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj5Kp38Oz04


Bekijk het volgende fragment (ballet): http://www.youtube.com/watch?v=uqkIqJK6Oe8 
 
Google op: So you think you can dance - Yuriko Kajiya and Jared Matthews Don Q (3.22 min) 
 
 
Kijk naar de vrouw, zet een streepje wanneer zij in de lage, midden of hoge laag danst. 
 

Laag Midden Hoog 

   

Totaal: Totaal: Totaal: 

 
Wat kun je nu zeggen over de verschillen en overeenkomsten tussen de twee dansstijlen?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans kan worden gezien als een vorm van communicatie, dans kan ideeën van mensen laten 
zien of verhalen vertellen. Bij abstracte dans gaat het alleen om de bewegingen en zit er geen 
gevoel of verhaal aan gekoppeld. Bij verhalende dans kun je het verhaal volgen van het begin 
tot het einde. Veel dansen zitten tussen verhalend en pure dans in, je ontdekt namelijk een 
onderwerp of gevoel dat centraal staat (maar geen verhaal). Dat noem je thematische dans.   
 
Bekijk het volgende fragment: 
http://www.youtube.com/watch?v=-o8we0lJptM 
 
Google op: So you think you can dance – Tommy & Charlie week 1 – Hip Hop 
 
-Was hier sprake van verhalende, abstracte dans of thematische dans?: 
 
 
Abstractie of thematische dans, geeft meestal betekenis aan de beweging (bijv. opgewekt, 
verleidelijk, agressief, treurig etc.), maar kijkt ook naar de verhoudingen tussen de dansers 
(bijv. conflicten, aantrekkingskracht etc.). Welke soorten kwamen er in dit fragment 
voornamelijk naar voren? 
 
 
En de winnaar is? 
Je hebt in totaal 3 filmpjes gezien. 

1. Beyonce vs. Anne Terese de Keersmaeker 
2. Ballet 
3. Hip-Hop ‘bank’ 

Jij zit in de jury en moet kiezen welke dans er heeft gewonnen. Welke dans is voor jou de 
nummer 1? En waarom? (gebruik bij de uitleg minimaal 4 dikgedrukte termen uit opdracht 6): 

http://www.youtube.com/watch?v=uqkIqJK6Oe8
http://www.youtube.com/watch?v=-o8we0lJptM

