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BLUES
Begeleidende info voor leerkrachten
Beste leerkracht of begeleider,
Jullie komen met kinderen kijken naar de voorstelling ‘Blues’. Dat vinden wij natuurlijk
heel fijn. Graag geven we jullie in deze brief een beetje info over de voorstelling.
Maar eerst willen het graag even hebben met jullie over het kijken naar de
voorstelling.
Voor veel kinderen is het een eerste kennismaking, een indrukwekkende en
bijzondere ervaring. Er is het cultuurcentrum dat vaak een imposant gebouw is, de
theaterzaal met meer of minder zachte zetels, de verduisterde publiekstribune, de
scène met een decor en spots en muziek en uiteindelijk acteurs/dansers die lang
gewerkt en geoefend hebben om speciaal voor hun deze voorstelling te brengen.
We spelen non-verbaal theater dat vaak heel verschillende reacties ontlokt aan de
kinderen. Zolang die te maken hebben met de voorstelling zelf, vinden wij dat als
spelers alleen maar fijn dat kinderen in al hun enthousiasme lachen en reageren op
wat op scène gebeurt.
Als kinderen storende, niets ter zake doende opmerkingen maken rekenen wij op uw
deskundige begeleiding om hen duidelijk te maken dat zoiets niet werkt in theater,
omdat theater geen televisie is en de spelers dus alles meekrijgen wat door het
publiek wordt geroepen. Daar kunt u ons dus bij helpen en daar hebben we alle
vertrouwen in!

Over de voorstelling
In een wereld die aan elke logica lijkt te ontsnappen lopen drie eigenzinnige figuren
elkaar tegen het lijf. Ze worden gedwongen zich tot die vreemde ander te verhouden
en hun eigen vertrouwde wereld los te laten. Durven ze elkaar te ontmoeten of is
snel afscheid nemen makkelijker? Maar wat als die ander nieuwe kansen biedt?
Blues gaat over de ongekende mogelijkheden van elk nieuw begin en over de angst
om los te laten wat je kent en vertrouwt.
Durven loslaten van het vertrouwde kiezen we als uitgangspunt om de ontelbare
mogelijkheden te tonen die sluimeren in verandering, in een nieuw begin. De emoties
die gepaard gaan met het ontdekken van nieuwe werelden, ontmoetingen met nog
onbekende anderen, al dan niet gedwongen afscheid: verdriet, angst, opluchting,
woede, nieuwsgierigheid, enthousiasme, onzekerheid… herkenbare emoties die
ieder kind en elke volwassene kent en waar we allemaal noodgedwongen moeten
leren mee omgaan.
De voorstelling brengt geen eenduidig noch rechtlijnig verhaal. Maar laat in de
verschillende scènes zien hoe de ontmoetingen tussen mensen die heel verschillend
in het leven staan, verrijkend kunnen zijn.

Achtergrond
Onze wereld ondergaat ingrijpende veranderingen. Nooit voorheen stonden zoveel
zekerheden op de helling. We verlaten noodgedwongen het vertrouwde van het
verleden, maar de toekomst is onzeker en dit brengt heel wat angst met zich mee.
Niet alleen volwassenen kunnen zichzelf verloren wanen in deze snel veranderende
wereld. Kinderen worden geconfronteerd met ingrijpende veranderingen waar ze zelf
zelden greep op hebben. Een nieuwe school, een nieuw gezin, nieuwe technologie.
Geen wonder dat ze voor het slapengaan ontelbare malen hetzelfde verhaal willen
horen. Het biedt hen de nodige zekerheid en vastheid, die ze in het dagelijks leven
missen.
Maar verandering is onvermijdelijk en heeft ook positieve aspecten. Elk einde wordt
een nieuw begin. Elke stap weg van het vertrouwde is een stap in de richting van een
nieuwe, onbekende toekomst. Elke verandering, elke beslissing, elk woord, elke
aarzeling kan de deur naar een nieuwe wereld openen.
Het is precies die belofte van nieuwe mogelijkheden, van het wonderbaarlijke, het
avontuur dat om de hoek ligt, de kracht die uit verlies kan groeien, dat we tonen in
‘Blues’.
Over het bewust inzetten van bewegingstaal/dans
Nevski Prospekt is een theatergezelschap dat een sterk fysieke, bij momenten
choreografische theatertaal gebruikt om verhalen te vertellen. Het narratieve staat
dus centraal. We geloven dat de overwegend beeldende taal die we daarvoor
gebruiken, iedereen, ongeacht afkomst of scholingsniveau op een directe manier kan
raken en aanspreken.
We hebben bij ‘Blues’ gekozen voor een iets abstractere vorm dan je misschien van
ons gewend bent. Dat is enerzijds door de samenwerking met een beeldend
kunstenaar, maar anderzijds ook een bewuste keuze. Abstractie prikkelt de fantasie
en stimuleert nieuwe neurale verbindingen. We gebruiken die abstractie natuurlijk op
een manier die de kinderen kunnen behappen. Anekdotische of situationele scènes
vloeien naadloos over in, zeg maar, meer magische scènes, waar het om emoties
gaat die door de kijker geïnterpreteerd kunnen worden al naargelang het eigen
referentiekader.
Daarbij zouden we Nevski niet zijn als we elk thema niet met de nodige lichtheid en
absurditeit benaderen. Door de combinatie van het absurde, het abstracte en het
fysieke, kunnen we - net zoals in onze eerdere voorstellingen - ons verhaal
persoonlijk laten resoneren bij elke toeschouwer, welke taal die ook spreekt.
Ives Thuwis, Katrien Pierlet en Wim De Winne spelen, Gregory Caers regisseert.

Voorbereiding en verwerking
Voorbereiding :
De voorstelling heeft geen specifieke voorbereiding nodig, behalve dan dat ze weten
dat het om een woordeloze voorstelling gaat. We vinden het goed om kinderen
onbevangen te laten kijken naar wat zich op het podium afspeelt en zijn ervan
overtuigd dat zij zonder inhoudelijke voorbereiding van de voorstelling zullen kunnen
genieten. Meer zelfs, omdat de voorstelling inhoudelijk gaat over het ontdekken van
en geconfronteerd worden met nieuwe werelden lijkt het ons zelfs beter om die
wereld door hen echt te laten ontdekken.
Verwerking :
Het is altijd aangewezen om eerst alle indrukken van de kinderen te verzamelen. Dit
kan zowel verbaal als beeldend (welk beeld is je bijgebleven? wat vond je een heel
grappig of heel triest moment? Wat vond je heel vreemd in de voorstelling?... ) Het is
altijd leuk de kinderen te vragen een tekening bij de voorstelling te maken.
Inhoudelijk lijkt het interessant om na te gaan hoe zij zich zelf voelen als ze
geconfronteerd worden met iemand die helemaal anders is of doet dan zij zelf
gewend zijn. Sommige kinderen zijn wild, andere hebben behoefte aan een strakke
structuur, weer andere zijn introvert. Praten over elke vorm van diversiteit in de
klasgroep en hoe de kinderen dat aanvoelen kan leiden tot boeiende inzichten bij de
kinderen of over de kinderen.
Door de vorm die we hanteren kan het gerust zijn dat het ene kind scènes anders
interpreteert dan het andere kind. Veel heeft met de persoonlijke belevingswereld
van het kind te maken. Dat is zeker de bedoeling, er bestaat meer dan één waarheid.

Actief
Misschien kunnen kinderen wel iets of iemand nabootsen uit de voorstelling. Laat ze
dat in elk geval een keer uit proberen.
Omdat wij met Nevski Prospekt heel duidelijk kiezen voor dans of bewegingstaal in
onze voorstellingen is er ook een kans om met de kinderen zelf aan de slag te gaan.
Daarom geven we graag wat ideetje mee om met hen tot actie over te gaan :
Een paar ideetjes:
-

-

-

-

-

-

laat de kinderen rondlopen in de ruimte en vraag hen om dat te doen vanuit
verschillende intenties of emoties : hoe loop je als je boos, bang, blij, verdrietig
bent, om maar de vier belangrijkste emoties te noemen. Wat gebeurt er met
jouw lichaam, het tempo, de lichaamsspanning als de emotie verandert.
Probeer hen daarbij wel tezelfdertijd te laten bewegen (of in twee grote
groepen waarbij de ‘kijkers’ iemand specifiek volgt bij de ‘doeners’) maar
benadruk dat ze de beweging alleen uitoefenen en niet gaan samenspelen
met anderen. (nog een lijstje emoties of houdingen : jaloers, onzeker, in de
war, verliefd, eenzaam, enthousiast, opgelucht, nieuwsgierig, trots,
hoogmoedig….)
aan de hand van heel concrete handelingen een bewegingszin te maken en
die een aantal keer te herhalen op een heel neutrale manier. (bijv. iemand zit
op een stoel, staat op, gaat drie stappen naar voor, hurkt en plaats 1 hand op
de grond, staat weer op, gaat terug naar de stoel en gaat weer zitten)
Daarna laat je dezelfde bewegingszin uitvoeren in verschillende tempi en later
vanuit totaal verschillende intenties (bijv. ik voel me doodongelukkig tegenover
ik voel me super enthousiast, of ik ben razend, uitgeput…)
een heel concrete beweging zoals tanden poetsen, haar kammen, een balletje
doen stuiteren en opgooien, wordt in een volgorde gezet en heel erg
uitvergroot of vertraagd
zoeken naar lichaamshoudingen die uiting geven aan karaktereigenschappen
of emoties. In groepjes van vijf een aantal van die houdingen in ‘slow motion’
met elkaar verbinden tot een trage choreografie
proberen uitleggen zonder woorden, bvb wat je gegeten hebt ‘s ochtends, wat
je afgelopen weekend gedaan hebt, wat je heel erg kwaad maakt, of wat je
heel erg mooi vindt.
enkele andere leuke bewegingsoefeningen die mogelijkheid geven met het
absurde te spelen komen uit “De acteur, atleet van het hart” (Herman
Verbeeck)
Je kan:
1.spelen met Volume : ik werp een onmogelijk klein speertje of rook een
reuzensigaar

2. met gewicht : voorwerpen worden lichter of zwaarder dan in de realiteit of
naargelang de persoon die ze hanteert (een koffer die de ene met gemak in
de lucht gooit krijgt de volgende niet eens van de grond geheven)
3. zwaartekracht: voorwerpen beginnen te leven of ik verlies mijn gewicht bij
het lopen, zoals op de maan
4. tijd: één kort moment wordt uitvergroot tot vijf minuten, als onder een
microscoop of omgekeerd, een lange handeling wordt samengevat in een kort
moment
5. reactietijd: ik reageer sneller of trager dan in de realiteit
6. ruimte : een achtervolging vindt plaats op 1 vierkante meter of in een
eindeloze ruimte
Tot slot…
Wij hopen dat jullie en de kinderen de voorstelling op prijs zullen stellen! Alle reacties
en eventueel tekeningen zijn zeker ook welkom op info@nevskiprospekt.be
Veel kijkplezier met ‘Blues’
VZW Nevski Prospekt

