
PRA maakt dans- en muziekvoorstellingen om 
mensen te raken, te bewegen en te verbinden.

Foto: Lambert de Jong
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Dit magazine hebben wij gemaakt als derde- en 
vierdejaars studenten voor de minor Social Work 
Professional in Kunst en Cultuur. 
We focussen op het vormgeven en uitvoeren van 
sociaal artistieke interventies. Door de inzet van 
kunstvormen en -disciplines willen we ontregelen 
en verandering aanbrengen. 

Met onze verbeeldingskracht proberen we anders 
te kijken naar de werkelijkheid en te ontregelen. 
Vanuit onze samenwerking, ontmoeting, contact 
en uitwisseling in Open Lab van PRA Muziektheater 
leren we over de kracht van zelfexpressie. 
De kennismaking en gesprekken met deelnemers 
vormen de verbinding tussen onze gemeenschappen 
en leefwerelden. 
Tot slot vragen deze tijden van onzekerheid om 
vernieuwing, creativiteit en innovatie. Door het 
onzekere te omarmen zien wij ontelbare mogelijkheden.

Onze dansreis begon met een Open Lab waar we 
konden proeven van de verschillende dansstijlen. 
Met dans, zang, muziek en improvisatie gingen wij 
op reis naar de eindvoorstelling. De huid, ons 
grootste zintuig heeft aanraking als oerbehoefte. 
Deze huidhonger werd bij ons wakker geschud 
tijdens de Open Lab. 
Samen zoeken naar nieuw dans vocabulair en elkaar 
daarin uitdagen zorgt voor een moment van gelijke 
verstandhouding. Alle muren van onbegrip vallen 
weg en het lichaam laat zich op natuurlijke wijze 
leiden door de ander. 

Tegenwoordig zijn we Amsterdammers die een 
choreografie hebben gemaakt aan 
uitwijkmanoeuvres op straat. 
Elleboogbegroetingen, luchtboksen, praten op 
afstand en facetimen met inmiddels ervaren 
digitale ouders. Behalve lichamelijk contact, vallen 
in een anderhalvemeterwereld veel prikkels weg. 
De dagen kennen minder variatie, we maken minder 
mee, we verlaten onze huizen minder, zien minder 
mensen, in dat opzicht is er sprake van een 
algehele sensorische schaarsheid. Hierdoor zijn wij 
bij het maken van dit magazine gaan zoeken naar 
manieren om wat gestold is weer vloeibaar te maken. 

“Mijn eerste PRA LAB was 
een sprong in het diepe met 

mijn ogen open. 
'T is spannend, het is eng. 

Maar sinds wanneer is dat een 
reden om iets niet te doen?”

- Kelsey 

“Kijk me aan, hou me vast, 
we gaan op bewegingsreis met 

onze danskaravaan.”
- Michel

Foto: Lambert de Jong
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“Dat is een moeilijke vraag om uit te leggen. Ik vind 
het heerlijk om mezelf te kunnen zijn en mijn creatieve 
gevoel vorm te geven. Dat kan je natuurlijk ook met 
schilderen, tekenen of een gedicht. Maar persoonlijk 
is de dans voor mij de ultieme vormgeving.  
Het combineren van dans met muziek en zang maakt 
het daarbij nog leuker en uitdagend.”

Wat spreekt u aan in dans?
“Een aantal jaar terug heb ik auditie gedaan bij het 
Holland Dance Festival op aanmoediging van mijn 
dochter. Ik vond mezelf namelijk te oud om te dansen 
en zij heeft mij alsnog opgegeven. Ik had de tijd van 
mijn leven. Bij het Festival had ik kennis gemaakt met 
Monique, Andrea en Dries. De voorstelling Into My Arms 
die ik met hen maakte was zo fijn en inspirerend. Toen 
heb ik gevraagd of ik bij het volgende project weer mee 
mocht doen.”

Wat motiveert u om deel te nemen aan PRA LAB?

“Ik had hiervoor met PRA samengewerkt. Ik ging er 
zonder verwachtingen in, omdat ik van mening ben dat 
je het als een leerproces moet ondergaan. We zien wel 
waar het schip strandt! Hoe opener je erin staat, hoe 
meer je kan geven van jezelf.”

Welke verwachtingen heeft u over PRA LAB?“Ik heb daar geen specifiek beeld over, het is een soort 
onderbuik gevoel. Mijn associaties met dans zijn via 
emoties, denk aan een prachtig vioolstuk waarop wij 
mogen bewegen. Je moet het zo zien, dansen is voor 
mij net als schilderen. Ik staar heel lang naar het canvas 
tot het diep wit is en dan komt vanzelf het beeld dat je 
wilt tekenen.”

Welke herinneringen, beelden en geluiden 
komen in u op als u aan dans denkt?

“STILZITTEN 
IS NIETS 

VOOR MIJ.”
Bep Koop is een kwieke dame van 80. Met veel plezier en passie geniet zij 
van schrijven, dansen, schilderen en sporten. Alsof dat nog niet genoeg is, 

ontwerpt en maakt zij graag kleding. Een bezig bijtje dus! Zoals ze zelf al zegt: 
“Stilzitten is niets voor mij.”

- Bep Koop

Foto: Sjoerd Derine
5



6 7

“Elke bijeenkomst bracht iets unieks met zich mee. 
Waar ik voornamelijk door werd bewogen was de samenwerking met de 
muzikanten. Ik werd ook verrast door de positieve energie van de locaties 
en studio’s die wij mochten gebruiken.”

Waar wordt u door verrast, bewogen of geïnspireerd bij een 
Open Lab?

“Door de samenwerking ervaar je een gevoel van 
verbondenheid. Je leert elkaar gaandeweg ook beter 
kennen en het biedt de mogelijkheid voor nieuwe 
vriendschappen. Ik heb namelijk nog contact met 
deelnemers van de afgelopen voorstellingen.”

Welk gevoel roept het dansen met elkaar in u op?

“Wat mij voornamelijk is bijgebleven is de breakdance 
sessie. Daarbij kregen we uitleg over de bewegingen en 
ook de context erachter. Het verhaal achter een dansstijl 
kan je raken of juist boeien om je te verdiepen. 
Daarnaast ervaar je plezier en humor met elkaar 
doordat je samen probeert te groeien en ontwikkelen.”

Hoe ervaart u het uitproberen van 
verschillende dansstijlen?

“Ik stap niet per se uit mijn comfortzone op het gebied van dans, maar wel wat 
betreft het uitvoeren van voorstellingen. Dans was voor mij altijd een onderdeel 
van mijn leven. Toen ik thuis woonde op Bali moest ik als klein meisje naar de 
priester die lesgaf in de tempel. 

Je ontdekt heel veel van jezelf tijdens de PRA LAB-sessies en wordt 
geconfronteerd met je zelfkritiek. De kritiek van een ander kan binnenkomen, 
maar een mens heeft veel kritiek op zichzelf. Bij dans lukt het mij om die kritiek 
los te laten. 

Toen ik mijn vooropleiding had afgerond wilde ik danseres of arts worden. 
Uiteindelijk werd ik docent en heb ik mijn werk vele jaren met veel plezier 
gedaan. Maar de dans heeft mij altijd gebiologeerd. In mijn lessen nam ik altijd 
de tijd om mijn studenten bloot te stellen aan dans. Ik noemde het altijd 
“bewegen op muziek”. Ik was ontzettend gelukkig dat mijn jongste dochter 
balletdanseres wilde worden, en dat zij de kansen krijgt die ik niet had.”

Waren er momenten waarop u uit uw comfortzone werd gehaald? 
Wat deed dat met u?

“We moesten een paar jaar geleden iets over onszelf vertellen. Daarbij kwam 
mijn Balinese achtergrond naar voren. Hierdoor had ik als inbreng aan de 
voorstelling een Balinese dans opgevoerd. Achteraf kreeg ik te horen dat het 
publiek het erg mooi vond. Ik was stomverbaasd dat ik een indruk had 
achtergelaten. Daarnaast was ik ontroerd doordat ik na mijn stuk symbolisch 
werd terug gedragen naar de groep. Tot slot ervaarde ik veel plezier toen wij 
mochten samenwerken met studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten. Na afloop barstte ik van de energie.”

Welk moment is u het meest bijgebleven?

“Ja, als ik thuiskom dan vragen mijn familie en vrienden 
hoe het was. Ze zijn erg betrokken bij mijn ontwikkeling 
en groei. Die deel ik dan ook met veel plezier. En mijn 
dochter heeft mij per slot van rekening aangemoedigd 
om deel te nemen.”

Deelt u uw persoonlijke ervaring en groei met 
uw omgeving?

“Naast de PRA LAB-sessies volg ik dagelijks 
groepslessen en roei ik in de sportschool. Ik zie in sport 
veel bewegingen die ik associeer met dansen. Een 
voorbeeld hiervan is yoga of het programma Nederland 
in Beweging. Ook essentrics vond ik erg fijn als 
bewegingsvorm en doet me denken aan de dans-
improvisaties van PRA LAB. Het verschil hierbij is dat ik 
in de sportschool alleen bezig ben met mijn 
oefenschema. Dat is bij PRA LAB anders, hierbij let je 
meer op je gevoel, spontaniteit, fysiek contact en je 
eigen zelfexpressie. Tot slot is er ook verschil in de 
manier waarop PRA LAB naar een voorstelling toewerkt. 
De unieke stijl van Monique sluit het beste bij me aan.”

Biedt PRA LAB een meerwaarde in vergelijking 
met andere sporten?

“Ik sta niet zozeer anders in het leven, ik krijg er wel veel 
vreugde door. Het heeft wel iets te maken met je eigen 
zelfbeeld. Je ziet dat je wat presteert ondanks je 
ouderdom en daar ben ik trots op. Ik leid zelf een 
actiever leven dan mijn leeftijdsgenoten en dat schept 
vreugde en voldoening.”

Staat u anders in het leven door uw deelname 
aan PRA LAB?

“Je komt meer te weten over wat er zich achter de 
schermen afspeelt. Het is veel werk om verschillende 
disciplines samen te brengen als een geheel. Ik vind 
de muzikanten die tijdens een Open Lab meedoen erg 
interessant. Die ondersteunen namelijk een voorstelling. 
Helaas kan ik zelf geen instrument bespelen. Maar dat 
aspect van een dansvoorstelling heeft mijn interesse 
gewekt.”

Heeft uw deelname meer interesse gewekt voor 
dansvoorstellingen?

“Ik krijg een gevoel van tevredenheid en de drang naar 
meer. Daarnaast probeer ik thuis te oefenen wat we 
tijdens een Open Lab aanleren. Na zo’n sessie ben ik 
ook alert op tekst en muziek die wellicht aansluit. Dit 
deel ik dan ook weer met de groep van deelnemers 
en professionals.”

Wat blijft in uw gedachte hangen na een 
PRA LAB-sessies?

“Nee, ik heb wat dans betreft geen gêne. Alleen kan ik 
fysiek niet altijd alle bewegingen doen en vraagt het om 
enige improvisatie er mijn eigen draai aan geven. Bij een 
Open Lab wordt hier rekening mee gehouden. Ik vind 
het belangrijk om mijn grenzen op te zoeken, dit geeft 
mij ook energie. Al verleg ik niet zomaar mijn grenzen, 
op latere leeftijd moet je ook luisteren naar je lichaam.”

Zijn er persoonlijke uitdagingen die u heeft 
overwonnen?

“Het was voor mij geen barrière, ik zag het als een 
vervulling van een wens. Ik wilde zo graag weer dansen 
en meegaan in het hele proces. Het voegt meer iets toe 
aan mijn leven in plaats van dat ik iets moest veroveren. 
Het werd me in de schoot geworpen en ik omarmde de 
kans.”

Waren er momenten waarop u uit uw comfortzone 
werd gehaald? Wat deed dat met u?

“Ik staar heel lang naar 
het canvas tot het diep 

wit is en dan komt 
vanzelf  het beeld dat

 je wilt tekenen.”
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Dri es van 
  der Post

   ijn naam is Dries van der Post. Ik ben sinds 
   1985 werkzaam in het professionele 
   danscircuit als maker en docent. Inmiddels 

ben ik tien jaar aangesloten bij PRA Muziektheater. 
Daarnaast heb ik een praktijk voor massagetherapie. 
Soms is dit lastig te combineren, maar meestal gaan 
beide beroepen goed samen.”

“Zelf kom ik uit een muzikale familie, er werd altijd gezongen en 
instrumenten bespeeld als we bij elkaar zijn. In mijn danscarrière heb ik ook 
veel samengewerkt met livemuziek. Dat vind ik heel bijzonder en een extra 
toevoeging geven aan een voorstelling. Dat was mijn eerste aanknoping 
met PRA Muziektheater aangezien zij ook veel met live muzikanten werkt. 
Dit geeft ook ruimte voor improvisatie. Gaandeweg in mijn danscarrière ben 
ik steeds meer gaan werken vanuit het moment, door te reageren op het 
spontane en wat er op dat moment ontstaat tijdens bijvoorbeeld een Open 
LAB-workshop. Dat is ook de kern van wat je probeert over te brengen en 
te doen tijdens voorstellingen. Jezelf openhouden en inspringen op het 
onverwachte. PRA Muziektheater deelt dezelfde visie dus was het logisch 
om samen verder te werken. Daarnaast was het werken met dansers op 
leeftijd bij de eerste workshop al een match. Het raakte mij vanbinnen.”

Kunt u iets meer vertellen over uw kunstvorm in relatie tot PRA 
Muziektheater?

“M

“Hiervoor waren wij voornamelijk gericht op het opzetten van een project of 
voorstelling te maken. Na acht jaar is het heerlijk om het roer om te gooien. 
Dit geeft de kans om jezelf te ontdekken en met nieuwe choreografen, 
dansers, theatermakers en regisseurs te werken. We zijn ook in direct 
contact met musici om te kijken waar een klik zit en hoe we gezamenlijk 
iets moois maken.”

Wat is voor u de aantrekkingskracht van een Open Lab? 

“Voor mij heeft het geen specifieke vorm of geluid. Ik zie het als een 
kunstvorm waardoor je zintuigen geprikkeld worden en het je iets geeft. 
Alle kunstvormen samen vormen voor mij het plaatje dat ik associeer met 
muziek en dans. Ik zie het als één vorm waar alles uit kan ontstaan!”

Welke herinneringen, beelden en geluiden komen in u op als u 
aan dans en muziek denkt?

10 11
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“We hadden altijd het idee om meerdere PRA LAB-sessies te houden. Ik 
verwachtte dat er nieuwe ideeën uit voort zouden komen en we mensen zouden 
ontmoeten waar we mee verder kunnen bouwen aan een voorstelling. Het is 
een soort vertrouwen dat het proces vanzelf een goed beloop heeft met enige 
bijsturing. De essentie vormt zich juist rondom het onverwachte in combinatie 
met improvisatie, dans en muziek.”

Welke verwachtingen heeft u over PRA LAB?
“Een Open Lab geeft de ruimte om verschillende dingen 
uit te proberen. Je weet niet altijd of iets aanslaat op een 
grote groep. We hebben allemaal verschillende smaken 
en meningen. Dus je moet daar altijd een middenweg in 
zien te vinden. Achteraf gezien was dit een groot succes 
doordat we de deelnemers aan uiteenlopende stijlen 
hebben blootgesteld.”

Hoe ervaart u het uitproberen van verschillende 
dansstijlen?

“Ik werd voornamelijk verrast door het effect van muziek op de deelnemers. 
Ook de manier waarop bijvoorbeeld muzikanten zang gebruiken om weer iets 
heel anders uit je te halen en de groep daarin meekrijgt. Wat ik voornamelijk 
bijzonder vond was de manier waarop dansers, deelnemers en stagiaires open 
en vol enthousiasme meededen. De aanstekelijke energie van anderen heeft als 
effect dat iedereen wordt meegezogen tijdens zo’n Open LAB-sessie.”

Waar wordt u door verrast, bewogen of geïnspireerd bij een Open Lab?

“Dat was tijdens de Voguing les, waarbij iedereen een 
runway mocht lopen. Dan zie je sommige mensen die 
wat terughoudender zijn, zich wel laten zien. En bij ieder 
komt het op een unieke manier naar buiten. Zo leer je 
elkaar ook goed kennen. Je ziet beter waar deelnemers 
in uitblinken. We laten iedereen vrij in hoe ze de 
opdracht benaderen qua beweging en improvisatie.”

Welk moment is u het meest bijgebleven?

“Bij PRA LAB Muziektheater kennen we veel mensen in 
het werkveld waarmee wij willen samenwerken. Soms 
heb ik daar mijn eigen reservering over. Aangezien het 
nieuwe mensen zijn, moet je altijd aankijken hoe je op 
elkaar aansluit. Dit brengt de nodige uitdaging met zich 
mee en vraagt om een open houding. Daarnaast vind ik 
het vooraf spannend om een opdracht uit te proberen. 
Maar als ik het loslaat en niet focus op de regels dan 
ontstaat er vanzelf iets nieuws.”

Waren er momenten waarop u uit uw comfort-
zone werd gehaald? Wat deed dat met u?

“Niet zozeer een uitdaging. Vooraf aan een Open Lab 
bedenk ik altijd of wij ze kwaliteit kunnen bieden en het 
project kunnen waarmaken. Maar na tien jaar ervaring 
hebben wij geleerd om op het proces te vertrouwen en 
niks te forceren. De aanpak die wij hebben zorgt er altijd 
voor dat we iets moois creëren. Juist omdat we mensen 
context geven en eerst laten kennismaken.”

Zijn er persoonlijke uitdagingen die u heeft 
overwonnen?

“Omdat je geen woorden hoeft te gebruiken geeft het 
je een totaal andere energie. Je geeft en neemt elkaars 
input. Zo’n opeenstapeling blijft aansporen om de 
beweging van een ander te gebruiken. Ook het verschil 
in leeftijd en achtergrond geeft stimulans binnen de 
groep. Ongeacht het dansniveau vormen dansers op 
dat moment een groepssymbiose.”

Welk gevoel roept het dansen met elkaar in u op?

“Ik krijg veel energie en word opgeladen. Ik heb dan ook 
meer de behoefte om de volgende keer verder te gaan. 
Als ik met mijn vrienden over PRA LAB praat dan zien ze 
mij veranderen en stralen door mijn 
enthousiasme. Dit gevoel had ik hiervoor niet en 
het zorgt ervoor dat ik uit mijn hart het verhaal van 
de PRA LAB-methode kan vertellen.”

Wat blijft in uw gedachte hangen na een 
PRA LAB-sessie?

“Ik werkte regelmatig met Krisztina de Châtel. Zij is 
een choreograaf die al 40 jaar in Nederland werkt met 
minimale en repetitieve voorstellingen. 
Die zijn voornamelijk heel strak in de telling en hoe 
gebruik wordt gemaakt van de ruimte. Het is een totaal 
andere vorm met een eigen manier om je te raken. 
Ondanks dat haar werkproces verschilt met dat van 
PRA LAB Muziektheater krijg ik er dezelfde energie van.”

Biedt PRA LAB een meerwaarde in vergelijking 
met andere sporten?

“Niet zozeer de Open Lab sessies zelf, maar meer het 
geheel aan opgebouwde ervaring van de afgelopen jaren 
bij PRA Muziektheater. Die hebben mij meer vertrouwen 
en een passie gegeven voor onder andere de 
workshops en werkwijze. Ik hoef hierdoor verbaal niet 
meer na te denken en kan er hartstochtelijk over 
vertellen. Dat betekent veel voor mij. De openheid, 
persoonlijk contact en in het moment zijn is voor mij de 
beste manier van werken.”

Staat u anders in het leven door uw deelname 
aan PRA LAB?

Foto: Sjoerd Derine
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ZEKER NU IK 
OUDER WORD, 

BLIJFT HET OOK 
DE UITDAGING 

OM NIEUWSGIERIG 
TE BLIJVEN. 

““

Foto: Lambert de Jong
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DJOIE KRIND
Als er iemand een passie voor dansen heeft is het Djoie Krind, 73 jaar. 

“Ik was twintig jaar professioneel danser, ook was ik werkzaam als 
dansdocent en als dansconsulent. Daarnaast was ik adviseur bij 

de Raad voor Kunst voor de landelijke subsidies. 
Kortom, ik kan het niet laten om te bewegen!”

16 17
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“Bij het maken van een duet met een deelneemster zorgde het oogcontact 
ervoor dat we verbinding maakten. Normaliter had ik onderling weinig contact 
met de deelnemers. En juist omdat we gingen samenwerken ontdekte ik iets 
nieuws bij die ander. De volgende keer zou ik het veel makkelijker vinden om 
haar te kiezen voor een opdracht. Dat had ik niet snel van mezelf verwacht.”

Welk gevoel roept het dansen met elkaar in u op?

“Ik sta open voor alle stijlen en vormen van dans. Zelf volgde ik verschillende 
stijlen. Lessen in onder andere Rock & Roll, Salsa, Samba de Gafieira, Tango 
en Capoeira. De wacking en voguing lessen tijdens de Open Lab sessie vond ik 
het leukst om uit te proberen. Ik omarm alle vormen van dans.”

Hoe ervaart u het uitproberen van verschillende dansstijlen?

“Nee, ik ben al veel gewend en heb van alles al uitgeprobeerd op het gebied 
van kunst, dans en muziek. Mijn comfortzone is hierdoor erg groot.”

Waren er momenten waarop u uw eigen barrières doorbrak? 

“Het draait bij PRA LAB om muziek, dans, saamhorigheid en beleving. Er wordt 
gefocust op het creëren van een veilige sfeer waarin je durft te experimenteren. 
Daarnaast raak je elkaar aan doordat je samen danst. Vanwege de veilige sfeer 
durf je een ander vast te pakken om samen iets nieuws te creëren. Door de 
Open Lab methode word ik geprikkeld en uitgedaagd.”

Biedt PRA LAB een meerwaarde in vergelijking met andere sporten?

“De vrijheid van beweging, dat sprak mij al vanaf kinds 
aan. Dus ook sporten en alles wat maar met beweging 
te maken heeft. Als tiener ging ik graag naar feestjes 
om te dansen. Je hoort dan van anderen dat je daar 
goed in bent en ontdekt op die manier waar je talent 
ligt. Ook in het normale leven ben ik constant bezig met 
dans en beweging. Vanaf mijn dertigste ging ik naar de 
theaterschool. Je mocht er de hele dag dansen en 
trainen. Ik zocht naar een oplossing voor mijn behoefte 
om te dansen en bewegen. Ik ontdekte namelijk dat 
dansen tijdens het uitgaan mij een goed gevoel gaf. 
Toen ben ik op zoek gegaan naar waar ik overdag kan 
dansen. Ik ben toen omgeschakeld en ben als 
beroepsdanser aan het werk gegaan. Nadat ik ziek 
werd, kon ik langere tijd niet dansen vanwege mijn 
herstelperiode. Het is dus fijn om nu weer te dansen en 
in de studio te ervaren en voelen dat ik het nog steeds 
kan en daarvan geniet.”

Wat spreekt u aan in dans?

“Ik heb meegedaan aan de voorstelling Deining in de 
Duif. Naar aanleiding daarvan vond ik het makkelijk om 
me weer aan te melden. PRA Muziektheater werkt op 
een inspirerende manier door voor dans, muziek en 
afwisseling te zorgen. Daarnaast hebben ze fijne 
docenten en zorgen ze voor een warme en prettige 
sfeer voor deelnemers. Je ziet ook steeds bekende 
gezichten, wat bijdraagt aan de PRA LAB-community.  
Het is ook fijn dat er een open deur beleid is waardoor 
ik bijvoorbeeld mijn dochter kan meenemen, die het 
fijn vindt om mee te doen en ik kan haar laten zien met 
wie ik werk. Daarnaast was de combinatie van dansers 
en muzikanten een motiverend onderdeel om deel te 
nemen. Dus toen PRA LAB werd aangekondigd heb ik 
me direct aangemeld.”

Wat motiveert u om deel te nemen aan 
PRA LAB?

“Voorafgaand aan de Open Lab sessie werkten wij aan 
een voorstelling en draaide het veelal om repeteren. 
Bij de Open Lab sessies is er veel meer ruimte voor 
het maakproces. Ik vind het creatief beginproces erg 
interessant. In deze fase ligt de focus voornamelijk op 
het vastleggen en vormgeven van de voorstelling. Nu 
zijn wij van vooraf aan begonnen en moet alles nog op 
poten gezet worden. Het niet vastleggen van één idee 
en de mogelijkheid om alle kanten op te gaan spreekt 
me aan.”

Welke verwachtingen heeft u over PRA LAB?

“Dat hangt van het moment af. Op dit moment komt 
er een beeld naar voren van mezelf dansend op het 
strand. Ik ervaar het meer vanuit mijn gevoel. Denk 
maar aan je onderbuikgevoel bij het schommelen. 
Dans kan ook heel verankerd en laag zijn wanneer je 
bijvoorbeeld alleen vloerwerk doet. Maar mijn eerste 
associatie gaat toch uit naar het vliegen, zweven en 
loslaten van de zwaartekracht.”

Welke herinneringen, beelden en geluiden 
komen in u op als u aan dans denkt?

“Wat mij voornamelijk aansprak waren de wacking lessen. In mijn eigen solo 
voor een voorstelling was ik al bezig met elementen rond wacking te 
implementeren. Dus toen er in levenden lijve een docent het duidelijk kwam 
uitleggen was dat mijn kans. Ook de muziek in combinatie met wacking vond 
ik erg stimulerend. Bij het uitproberen van nieuwe dingen ligt voor mij de 
uitdaging in het uitproberen en ontdekken wat je lichaam ermee kan.”

Waar wordt u door verrast, bewogen of geïnspireerd bij een 
Open Lab?

“Ik herinner me het moment waarop ik een solo ging zingen. Ik heb daar geen 
ervaring mee, maar nadat ik het probeerde ging alles vanzelf. Ik verraste mezelf 
en ik ging helemaal op in het moment.”

Waren er momenten waarop u uit uw comfortzone werd gehaald? 
Wat deed dat met u?

“De aanwezigheid van mijn dochter gaf mij inspiratie. Het is prettig dat bij een 
Open Lab sessie iedereen welkom is en kan bijdragen. Het is gewoon een fijne 
plek en als het aan mij ligt blijf ik met hun werken aan nieuwe manier om te 
bewegen en contact te leggen.”

Welk moment is u het meest bijgebleven?

“Bij het maken van een duet met een 
deelneemster zorgde het oogcontact 
ervoor dat we verbinding maakten. 
Normaliter had ik onderling weinig 
contact met de deelnemers. En juist 
omdat we gingen samenwerken 
ontdekte ik iets nieuws bij die ander.”
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“IK HEB NOG NOOIT 

MEEGEMAAKT, 

DAT EEN OUDE OMA 

HEEL SNEL GAAT 

RENNEN. HEB IK NOG 

NOOIT MEEGEMAAKT. 

EN DAT GEBEURT 

HIER, HAHA.”

Foto: Lambert de Jong
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LOUISE WIJSMAN

“Ik had jarenlang meegeleefd met mijn dochter. Zij studeerde namelijk om dansdocent te 
worden. Hierdoor ging ik mee naar voorstellingen en was ik een toeschouwer. Het leek mij 

erg leuk om zelf te dansen alleen kwam het er niet van. Op latere leeftijd kwam ik in 
aanraking met Dance Connect en sloot me vervolgens aan bij PRA LAB.”

Wat spreekt u aan in dans?

“Ik denk dan meestal aan dansstijlen die fysiek veel van je eisen. Het ontrafelen van alle 
pasjes en de samenhang ertussen is mijn beeldvorming als ik aan dans denk.” 

Welke herinneringen, beelden en geluiden komen in u op als u aan dans denkt?

“Zelf vind ik het erg fijn om met verschillende theatervormen bezig te zijn. Denk hierbij aan 
een combinatie van expressie via woord, beelden en belichting. Voor mijn optreden in een 

voorstelling moest ik een brief aan mijn dochter schrijven en voorlezen. Dit ontroerde 
mensen en dat sprak mij erg aan. Door de voorstelling Deining in de Duif kreeg ik inzicht in 
de manier waarop je kunstvormen kunt combineren. Ik werd hierdoor overgehaald om me 

aan te sluiten bij PRA LAB.”

Wat motiveert u om deel te nemen aan PRA LAB?

“Naar mijn verwachting zouden we direct beginnen met het opstellen van een voorstelling 
met kinderen en dansers etc. In plaats daarvan gingen we eerst dansstijlen uitproberen om 
naar een eindvoorstelling toe te werken. Het ontdekkingsproces vind ik heel leuk. Je doet 

dingen die je nooit eerder hebt gedaan en het blijft je beter bij. Ik had ook niet verwacht dat 
iedereen zo open zou zijn naar elkaar. En daarnaast durven ze zichzelf te zijn.”

Welke verwachtingen heeft u over PRA LAB?

“Ik had ook niet verwacht dat 
iedereen zo open zou zijn naar elkaar. 

En daarnaast durven ze zichzelf  te zijn.”

Louise is een dame van 76 jaar. Moeder van vier en bovenal een trotse oma. Haar 
passies? Lezen, schrijven, dansen, muziek en fotografie. Een hele mond vol! Zoals 

ze zelf al zegt: “Ik verveel me zeker niet!”

22



24 25

“Wat mij voornamelijk verraste was het soepele verloop binnen de groep. Er is 
ook ruimte voor de individu. Denk bijvoorbeeld aan het demonstreren van een 
dansbeweging. Hierdoor wissel je steeds tussen groepslid en voortrekker van 
de groep. Het spreekt je eigen creativiteit aan waardoor je gedwongen wordt 
om er iets mee te doen. Dit vormt een duidelijk onderscheid aangezien je niet 
alleen informatie naar je toe krijgt. Je moet er wat mee doen.” 

Waar wordt u door verrast, bewogen of geïnspireerd bij een 
Open Lab?

“Gezien mijn ervaring bij andere theaters ben ik gewend om in een kleine groep 
samen te werken. Met PRA LAB gingen we van start met een nieuwe groep 
mensen. Dus het was even aftasten hoe iedereen op elkaar aansluit en of je 
naar voren durft te komen in de groep.”

Waren er momenten waarop u uit uw comfortzone werd gehaald? 
Wat deed dat met u?

“De Zuid-Amerikaanse dansstijl capoeira komt voornamelijk in mijn gedachte 
naar voren. Het is een zeer fysiek uitdagende dansvorm. Je denkt dan altijd 
dat het heel moeilijk is en je het nooit onder de knie krijgt. Maar met uitleg en 
voorbeelden zie je hoe de bewegingen op elkaar aansluiten.”

Welk moment is u het meest bijgebleven?

“Ik was al gewend om tijdens het dansen dichtbij mensen te staan en elkaar 
aan te raken. Bepaalde oefeningen zoals het laag over de vloer dansen bracht 
ook veel humor met zich mee. Wat toch wel een verbindende factor is voor 
mensen. Als je danspartner ook opgaat in de muziek en beweging blijft het een 
vloeiend proces.”

Welk gevoel roept het dansen met elkaar in u op?

“Het was erg fijn om verschillende bewegingsritmes te gebruiken. En natuurlijk 
kan ik de stijlen niet echt beheersen. Maar je leert dat het ook opgebouwd is uit 
stappen. Dat maakt het minder intimiderend. Als ik nog een leven de tijd had 
dan zou ik het ook kunnen.”

Hoe ervaart u het uitproberen van verschillende dansstijlen?

“Ja, onder andere met mijn dochter, zij heeft namelijk mij 
aangemoedigd om hieraan te beginnen.”

Deelt u uw persoonlijke ervaring en groei met 
uw omgeving?

“Je bent met een kunstvorm bezig en bij sport valt dat 
onderdeel weg. Je doet het niet om alleen te bewegen. 
Door de voorstelling Deining in de Duif kreeg ik te zien 
hoe het ook anders kan qua beweging en expressie. 
Daar werd alles door elkaar gegooid, dansers, 
deelnemers, muziekspelers, acteur en het publiek.”

Biedt PRA LAB een meerwaarde in vergelijking 
met andere sporten?

“Vroeger ging ik nooit om met mensen van mijn eigen 
leeftijd. Ik had voornamelijk vriendschappen met mensen 
van jongere leeftijd. Ik dacht altijd dat mensen rond mijn 
leeftijd niet meer spelen of plezier willen maken. 
Maar dat is een aanname. Vanuit PRA LAB vallen de 
barrières weg en krijg je de kans om elkaar te zien in 
een creatieve setting. Je creëert hierdoor een band 
met elkaar.”

Staat u anders in het leven door uw deelname 
aan PRA LAB?

“Ik ben meer online gaan kijken naar films en trailers van 
dansgezelschappen. Ik ga de diepte in en ga zoeken 
naar wat mij aanspreekt. Echter ben ik niet vaker de 
deur uit om echt naar een voorstelling te gaan.”

Heeft uw deelname meer interesse gewekt voor 
dansvoorstellingen?

“Nee, ik had hiervoor al een aansluiting met Dance Connect en was in staat 
om me goed aan te sluiten op de groep. Een uitdaging die ik had was het 
samenwerken met een danspartner. Soms liggen de energieën van deelnemers 
elkaar niet en kan dat een uitdaging vormen om het creatief proces door te 
laten gaan.”

Zijn er persoonlijke uitdagingen die u heeft overwonnen?
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Ik weet natuurlijk wel een beetje wie u bent, maar 
wilt u uzelf even voorstellen? “Ik ben Francisca 
de Jong. Ik ben 71 jaar en ik woon in Utrecht. In het 
centrum, vlakbij de Domtoren. Wacht ik laat het je 
wel zien!” Leuk Francisca, wat een fijne plek! “Zie je 
hem? Het is echt vlakbij. Dus in het oude centrum 
van Utrecht. Wil je ook dat ik iets vertel over mijn 
werk?” Nou graag! “Nou, vroeger hield ik mij veel 
bezig met dansen. Ik heb altijd veel theater gedaan, 
ook een tijdje professioneel. Maar toch zat het er niet 
echt in om daar mijn geld mee te verdienen. Ik heb 
veel verschillende vormen van theater gedaan. Van 
bewegingstheater en teksttheater en zelfs erotische 
dans en striptease. Dus ja, heel veel waarin het 
lichaam tot expressie kwam.”

“Daarnaast ben ik hovenier geweest, ik heb veel in 
tuinen gewerkt. Ik ben daarmee begonnen toen het 
professionele theater er niet in zat. Ik ben op mijn 
achttiende begonnen in de verpleging. Dat heb ik 
toen kort gedaan. Echter heb ik dat de laatste tien 
jaar weer opgepakt, omdat het werken als hovenier 
te zwaar voor mij werd. En ik werk nu nog steeds in 
de zorg!”

En wat is dan uw passie? “Dat is met name het 
bewegen. Ik ben opgeleid als mimespeelster. Ik vind 
het fysieke theater het meest interessant. Daarnaast 
doe ik ook nog veel dingen met energie. Ik werk met 
intuïtieve ontwikkeling. Ken je dat? Daarin zit healing 
en aura-lezen. Maar dat doe ik echt expliciet om 
mijzelf te ontwikkelen. Ik kan het wel bij een ander 
doen, maar in de eerste plaats doe ik het voor 
mijzelf.” 

Wie is Francisca?
Als u nou iets zou moeten kiezen, wat spreekt u 
dan zo aan, aan dans? “Het hoeft voor mij niet per 
se dans te zijn. Ik denk eerder aan beweging, dat 
maakt het groter. Dansen vind ik namelijk moeilijk, 
maar bewegen, dat is heel anders. Sommige mensen 
schrijven gedichten, andere bespelen een instrument 
en ik beweeg.” Is het dan ook een manier om  te 
uiten? “Ja, het is niet om mij alledaags te uiten, dat 
vind ik niet nodig. Maar wel wat er achter de 
alledaagse laag zit, om dat uit te drukken. Net als 
poëzie dat ook doet. Het is verbonden aan een 
wezens kwaliteit. Door het ‘gewandel’ heen kijken en 
iets doen wat echt de waarheid is. Waarheid! Fysiek 
de waarheid neerzetten, dat doen alle kunstenaars.” 

En welke herinneringen, beelden en geluiden 
komen in u op als u aan dans denkt? Denkt u dan 
bijvoorbeeld aan vroeger of aan, ik zeg maar wat 
hoor, vogeltjes die fluiten omdat het u zo vrolijk 
maakt. Het kan alles zijn. “Haha, als ik aan dansen 
denk, denk ik iets anders dan wanneer ik het doe. 
Als je nu vraagt wat gebeurt er als je danst, dan moet 
ik heel erg nadenken. Terwijl als ik beweeg is het 
een stroom van beeld associaties. Het kan alles zijn. 
Soms zijn het kleuren, het ligt echt aan het moment. 
Soms is het namelijk maar één kleur. Soms is het ook 
een herinnering, de herinnering van de peutertijd. Dus 
voordat je bedorven bent met fatsoen.” Ja echt dat 
spel element erin. Het voelt als vrij zijn, als spelen als 
je danst. “Ja, dat zeker. Je hebt dan ook nog vrij 
toegang tot je associatie vermogen. Wat bij mij ook 
vaak voorkomt is dat het lijkt alsof ik mij herinner dat 
ik een aap of een meeuw was. Een herinnering aan 
een heel vroeger leven en dan voelt het alsof ik bijna 
kan vliegen.” Oh wat een mooie gedachtes zijn dat, 
heel avontuurlijk ook. “Het is ook wel eens gebeurd 
dat ik, toen ik aan het improviseren was, het gevoel 
had dat ik tegen een verticale muur op kon lopen. 
Dan ben je in een soort trance. Eigenlijk is het nooit 
geluid. Ik heb een blokkade op geluid en zingen. 
Het is altijd beeld.” 

Oh, maar sluit u u dan ook af van de wereld? 
“Nee, het gaat meer over de associaties. Ik associeer 
mijn bewegingen niet met geluid. Ik heb ook nooit 
muziek op, dat is heel raar eigenlijk voor iemand die 
danst.” 

“Een herinnering 
aan een heel vroeger 

leven en dan voelt 
het alsof  ik bijna 

kan vliegen.”

Francisca 
de Jong

Als er iemand veel heeft gedaan met beweging en theater is het Francisca wel. 
Van bewegingstheater tot mimespeelsters, Francisca heeft van heel veel kunnen proeven. 
Met het uitzicht op de Domtoren woont zij op een prachtige plek in Utrecht. Stilzitten? 
Dat doet ze niet: “Ik ben altijd op zoek naar waar ik kan instappen om een leuke tijd te hebben”
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We willen natuurlijk ook wel wat dingen weten over 
wat u vindt van de workshops van PRA Open Lab. Wat 
motiveerde u om mee te doen aan de workshops? 
“Allemaal leuke vrouwen bij die ik ken van Dance Connect 
hadden zich aangemeld. Het begon namelijk met Deining 
in de Duif. Toen ik die kende, voelde ik mij helemaal oké. 
Ik heb mij daarna al aangemeld bij Monique, dat als zij nog 
eens iets zou doen dat ik daar graag aan mee wilde doen.” 

Waarom wilde u graag nog eens meedoen? 
“Om de mogelijkheid te hebben om in beweging te blijven. 
Niet echt specifiek. Ze hebben natuurlijk een bepaalde 
doelstelling, maar dat deed mij in eerste instantie niet veel. 
Als het een nieuwe voorstelling in een schouwburg zou 
worden, had ik het net zo leuk gevonden.” Dus het gaat bij 
u meer over de bewegingen en het samen zijn en samen 
tot iets komen. “Ja, samen jammen.” 

Had u bepaalde verwachtingen over de workshops? 
“Nee, eigenlijk niet.” Ging u er geheel blanco in? “Ja, ik 
kende de werkwijze en die vond ik erg fijn en interessant. 
Wat ik interessant vond, was dat ik samen ging dansen 
met mensen die nauwelijks gedanst hebben, maar ook 
mensen die tegen het professionele aan hebben gezeten. 
De nadruk lag dus niet op het niveau maar op het contact 
met jezelf, het contact met de anderen en dan samen tot 
dans komen. Daardoor maakt het niet meer uit hoeveel 
dansachtergrond mensen hebben.” En zo kan je ook weer 
van elkaar leren natuurlijk. “Ja, en toch is het voor mij lastig 
want ik ben heel erg van ‘zou ik het kunnen’, ‘zou ik het 
goed genoeg doen’, ‘doe ik iets interessants’, ‘oh wat doe 
je weer stom Francisca’. Dus ik ben heel erg gericht op dat 
het goed moet.” Ja, echt op het presteren. “Ja inderdaad 
en daar heb ik genoeg van. Dus deze workshops zijn dan 
een hele mooie leerschool.”

Ik snap wat u bedoelt. Ik heb zelf helemaal geen 
danservaring, maar de workshop vond ik zo mooi. Ik werd 
door Dries gelijk meegenomen de dansvloer op en jullie 
kunnen allemaal beter dansen en je ook beter laten leiden 
door de bewegingen. Maar ik voelde me op geen enkel 
moment onzeker en dat is erg fijn. Je mag echt jezelf zijn. 
“Ja, daar gaat het bij PRA ook echt om.” 

Werd u door bepaalde onderdelen verrast, bewogen of 
geïnspireerd? “Ik had niet gedacht dat er nog zoveel 
andere disciplines aan bod zouden komen. Zoals capoeira 
en streetdance - je noemt het ook wel urban dance. En 
die staan natuurlijk super ver uit elkaar. De manier van 
aanpakken vind ik bepalend of het inspirerend is. Het is 
belangrijk om als professional ook echt verbinding te 
maken, dat deed degene die streetdance gaf heel goed. 
Die pakte ons vast en zorgde er echt voor dat we de 
middag van ons leven hadden. We liepen als jonge vamps 
over de catwalk en je zag dat hij er veel plezier in had om 
dat voor elkaar te krijgen. Dat vind ik echt fantastisch.” 

Is er ook een bepaald moment geweest dat u het 
meest is bijgebleven? “Ja, de catwalk! Ik vond het 
verschrikkelijk. Maar dat is voornamelijk omdat ik 
geconfronteerd werd met mijn remmingen op het gebied 
van vrouwelijkheid. Godzijdank waren er meer die dat 
hadden en konden we er om lachen. Toen nam Andrea 
het op in de choreografie en toen kon ik het opeens! Dat 
vond ik zo te gek, echt een gedachte van ‘Yes, ik ben er 
doorheen.’” Dus eigenlijk was dat ook wel een soort 
van blokkade? “Ja absoluut, ik wist helemaal niet dat die 
zo heftig was! Maar het is echt een overwinning. Ik ging 
hierbij echt buiten mijn comfortzone.” Had u in eerste 
instantie ook bedacht dat u zulke momenten ging 
meemaken tijdens de workshops? “Nee, ik had geen 
verwachtingen en wist ook niet wat mij te wachten stond. 
Wel stond ik overal voor open.”

PRA Open Lab

“Dus deze workshops 
zijn dan een hele 
mooie leerschool.”

“Fysiek 
de waarheid 
neerzetten, 

dat doen alle 
kunstenaars.” 
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Jullie dansen natuurlijk ook veel samen, veel bewegingen doet u met  
meerdere mensen. Als u daar naar kijkt, wat voor gevoel roept dat dan 
bij u op? “Daar kunnen twee verschillende gevoelens ontstaan. Twee polen. 
Dat kan zijn dat je een samenwerking hebt dat het een soort kwadraat werking 
krijgt. Dan denk je ‘Oh wat fantastisch doen we dat met zijn tweeën.’ Het kan 
ook zijn dat je het gevoel hebt dat wat je doet doodgeslagen wordt door de 
ander. Het gaat ook over contact en geen contact, geen contact wijd je graag 
aan de ander. Maar ik ben dit project begonnen om juist in mijzelf te 
onderzoeken wat ik wil als de ander iets doet wat ik juist niet wil.”

U zei net al dat die catwalk al een hele openbaring voor u was. Heeft u 
verder nog persoonlijke uitdagingen overwonnen? “Ja, ik vind mensen die 
heel erg poneren en die zich daar dan niet bewust van zijn wel vervelend. 
En het is dan wel een uitdaging dat ik met hen kan dansen en mij dus open stel. 
Dat heb ik wel eens moeten doen.” 

Heeft u iets wat er echt blijft hangen na zo’n sessie? Dus dat uw  
gedachten ergens naartoe gaan na een workshop? “Je hebt een veel 
grotere belevingswereld. Je bent intenser in je gevoel. En je hebt meer 
aandacht, je aura is groter. Je hebt meer aandacht voor de wereld. Je veren 
staan wijder uit.” Deelt u ook uw persoonlijke ervaring en uw groei met uw 
omgeving? “Of ik in mijn omgeving praat over wat we met de workshop doen? 
Nee, dat doe ik eigenlijk niet. Ik heb daar niet echt de behoefte aan. Ik zeg wel 
dat ik het doe, dat ik het leuk vind en dat het gaat om het contact. Maar ik vertel 
niet wat ik die middag precies heb gedaan, ik kom ook alleen thuis. Ik vertel wel 
eens over hoe ik het ervaar in de pauze van de workshop, maar dan heb ik het 
eigenlijk liever over wat we buiten de workshops doen.” 

Heeft u door PRA LAB meer interesse gekregen in dansvoorstellingen? 
“Nee, niet in het bijzonder. De interesse was er altijd al mijn hele volwassen 
leven. Ik ben altijd op zoek naar waar ik kan instappen om een leuke tijd te 
hebben.” Staat u anders in het leven door uw deelname aan PRA LAB? “Ja! 
Ik voel me sinds ik met dans bezig ben, ook al eerder met Dance Connect, dat 
ik weer perform. Ik ben dus mimespeelster geweest en het heeft mij altijd heel 
veel pijn gedaan dat ik dat niet heb kunnen voortzetten op professioneel gebied. 
Het lijkt net alsof ik nu weer in iets voorkom.” 

Deelname & ImpactJE HEBT EEN VEEL GROTERE

belevingswereld
JE BENT INTENSER

in je gevoel
JE HEBT MEER AANDACHT

voor de wereld
JE VEREN STAAN

wijder uit

“
“
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DE ZIEL.

ER KOMT
ONGELOOFLIJK

VEEL IN
BEWEGING.

HET IS EEN
FEEST VOOR

“

”

Foto: Lambert de Jong
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Coos Lettink
“Ik ben muzikant en speel de accordeon. Ik treed voornamelijk op met twee andere 
musici, Carel den Hertog (viool) en Caspar Terra (klarinet).  Samen vormen wij Trio C 
tot de Derde. We werken veel vanuit improvisatie en dat zorgt voor gelaagdheid in 

de muziek en creëert een uniek geluid. Wij waren de muzikanten die tijdens de 
voorstelling ‘Kijk in mijn ogen’ optraden met de dansers.”

“Wij zijn niet thuis in de theaterwereld. Caspar en ik zijn uitvoerende muzikanten en treden 
op bij podia en feesten. Muziek is vaak leidend bij voorstellingen maar kan ook als 
wisselwerking worden gebruikt tussen de toeschouwers, muzikanten en dansers. 

De stuwende werking van muziek kan omgedraaid worden door het in een dienstbare 
vorm te introduceren tijdens een optreden. Daarmee wordt ingespeeld op wat er gebeurt

in het moment. Hiermee geef je ook meer expressie aan emoties zoals verbluffing, 
vrolijkheid of verdriet.”

Kunt u iets meer vertellen over uw kunstvorm in relatie tot PRA Muziektheater?

“Dat was tijdens een optreden in de Pijp in Amsterdam, werden wij benaderd door Monique 
om deel te nemen aan workshops en de voorstelling ‘Kijk in mijn ogen’. Samen met Caspar en 

danseres Andrea Beugger speelde ik in op wat er tijdens de workshops spontaan ontstond. 
Uiteindelijk kwam daar een mooi eindresultaat uit namelijk een voorstelling waarbij ouderen 

met jongeren dansen.”

Hoe is de samenwerking ontstaan met PRA Muziektheater?

“Ik hou ervan om te reageren op wat er gebeurt ‘in het moment’. Door live in te spelen op 
wat je ziet, worden er mooie momenten gecreëerd. PRA omarmt deze benadering in hun 
workshops en voorstellingen. Tijdens het optreden improviseer je als muzikant en danser 
niet alleen met elkaar, maar ook naar elkaar toe. Je creëert een unieke samenkomst met 

de toeschouwers die alleen op dat moment heeft plaatsgevonden.”

Wat is voor u de aantrekkingskracht van PRA Muziektheater? 

“Wat mij voornamelijk is bijgebleven was een voorstelling waar ik zelf voor een moment 
toeschouwer was. Daarin danste een oudere danser onder leiding van een zingende 

jongeman. Hij kon heel mooi a capella zingen en de danser gaf daar meer gelaagdheid 
aan door zijn bewegingen.”

Welk moment is u bijgebleven?

Foto: Fotomets
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“Dans heeft in essentie meer vrijheid dan andere bewegingsvormen. 
Je gaat bij dans uitproberen, onderzoeken en spelen met elkaar. Je bent 
ook veel meer in contact met de ander. Sporten is veel individueler en 
heeft meer weg van een wedstrijd.”

Biedt PRA LAB een meerwaarde in vergelijking met andere 
sporten?

“Het is soms goed om af te wachten. Als muzikant heb je soms angst 
voor stilte en probeer je de muziek door te laten gaan. Soms is het goed 
om tijdens een voorstelling af te wachten en kijken naar wat er ontstaat 
bij de dansers. Om vervolgens vanuit hun gevoel en improvisatie nieuw 
muziek te creëren. 

Het blijft een lastige uitdaging omdat je als muzikant een muziekstuk wilt 
neerzetten. Soms is het goed om daar niet aan toe te geven en het los 
te laten. Door te kijken naar wat anderen doen en het gevoel die ze bij 
elkaar oproepen bouw je verder aan een nieuw moment. Het was een 
leerzame ervaring om niet te hoeven invullen wat de dansers doen maar 
hun leiding volgen.”

Was er een leermoment voor uzelf?

“Vanuit mijn beroep als muzikant werk ik vaak met het onverwachte. 
Het was erg fijn om elkaar zo uit te dagen. De dansers van PRA, Andrea 
en Dries waren daarbij ook goed in het begeleiden van dit proces.”

Was deze ervaring buiten uw comfortzone?

“Muziek is een moment. Als een noot geklonken heeft dan is het 
moment weer voorbij. Daardoor durf je als muzikant ook nieuwe wegen 
in te slaan. Een nieuwe klank of melodie proberen om te kijken wat werkt. 
Heel weinig kan in de muziek ook genoeg zijn. Bijvoorbeeld door even 
zonder muziek af te tasten wat de dansers fysiek uitvoeren. Daaruit 
ontstaat dan weer nieuwe muziek onder leiding van de dansers.”

Welke herinneringen, beelden en geluiden komen in u op als u 
aan dans denkt?

“De improvisatie tussen ouderen en jongeren met ondersteuning van 
dansers was een mooi moment. Ook de eerste ontmoeting tussen de 
kinderen en de ouderen is mij bijgebleven. Twee groepen die elkaar niet 
kennen komen in contact zonder woorden te gebruiken. 
Het is interessant om te zien hoe mensen daarop reageren en wat ze 
durven te doen tijdens een voorstelling. Er ontstaat meer spontaniteit en 
maakt het leuk om samen iets te creëren.”

Waar werd u door verrast of bewogen? “Als muzikant heb je soms 
angst voor stilte en 
probeer je de muziek door 
te laten gaan. Soms is het 
goed om tijdens een 
voorstelling af te wachten 
en kijken naar wat er 
ontstaat bij de dansers. 
Om vervolgens vanuit hun 
gevoel en improvisatie 
nieuw muziek te creëren.”

39



PRA
onderzoekt

luistert
kijkt

verbindt
raakt

verbeeldt
beweegt

ontwikkelt
verkent
voedt
speelt

inspireert
verandert

verrast
verbaast
bevrijdt

vertrouwt
omkadert
verzacht
versterkt
verenigt
prikkelt

maakt verschil
nodigt uit

moedigt aan
kijkt verder

vindt uit
voelt aan

maakt bijzonder

balt alles samen 
in dat ene moment

BE-LEVEN-IS


