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Lesbrief 
 
Binnenkort gaat u met uw leerlingen naar de voorstelling 
‘Guerrilla’ van Danstheater AYA en DOX.  
Onze ervaring leert dat leerlingen gemotiveerder zijn 
wanneer ze weten waar ze naar toe gaan en wat ze tijdens 
de voorstelling te wachten staat. Bovendien horen en zien 
ze vaak meer. Daarom doen wij u in deze handleiding een 
aantal suggesties ter voorbereiding op het bezoek aan 
onze voorstelling. Deze aankondiging bevat informatie  
over AYA, DOX, de voorstelling ‘Guerrilla’ en regels voor 
het theaterbezoek.
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Danstheater AYA
Danstheater AYA maakt brutaal en interactief danstheater voor een jong 
publiek. AYA wil de mens in al zijn eerlijkheid en kwetsbaarheid laten 
zien en daarbij is dans een middel en taal die jongeren van vandaag  
aanspreekt. Hierbij worden taboes niet geschuwd en raken we thema’s 
zoals culturele identiteit, seksualiteit, groepsdruk of populariteit.  
Onze voorstellingen kenmerken zich door een dynamische mix van  
dansvormen, speelstijlen en muziek. We spelen in theaters, op scholen 
van VMBO tot HAVO-VWO en op locatie, zowel regionaal, landelijk als  
internationaal. We spelen per jaar 150 voorstellingen voor 25.000 jongeren.

DOX
DOX is een dynamisch Utrechts gezelschap van zelfstandige en  
veelzijdige kunstenaars, die hun kennis overdragen aan een nieuwe  
generatie. Binnen DOX zijn de begrippen talentontwikkeling, productie  
en outreach (educatie) onlosmakelijk met elkaar verbonden.
DOX neemt jongeren stapsgewijs mee in de interdisciplinaire  
podiumkunstwereld en wil hen opleiden tot sterke individuen die ergens 
voor staan. Anderzijds is de leefwereld van jongeren een belangrijke 
inspiratiebron bij het maken van voorstellingen. Jongeren werken met 
kunstenaars uit verschillende disciplines (theater, dans, muziek, film/
visuals en performance) en ontwikkelen zich tot performers, docenten 
en professionele makers. DOX is de plek waar zowel ervaren als jonge 
podiumkunstenaars en hun publiek elkaar ontmoeten. Waar gewerkt  
en getoond wordt, waar het bruist van nieuwe ideeën en waar nieuwe  
samenwerkingsverbanden ontstaan. Doordat DOX samenwerkt met  
sterke partners en een groot netwerk heeft is DOX een belangrijke  
schakel in de ontwikkeling van talent.
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Guerrilla
 
Gevaarlijk woord, met dubbel ‘r’ en dubbel ‘l’. 
Nee, geen gorilla. Wij bedoelen guerrilla. 
Een Spaans woord: ‘kleine oorlog’. Tegen wat je maar wilt. 
Tegen muggen, ouders, onzekerheden, stoplichten die te 
lang op rood staan.
Liefdesverdriet…
Of een oorlog tegen de wereld, tegen de gevestigde orde.
Durf je dat aan? Vol overgave? Of zwijg je? Net als de rest? 
In Guerrilla komen dansers en spelers in verzet. 
Maar wacht even. Daar, in de zaal. Er beweegt iets.
Rumoer: een vuist, een schreeuw, gestamp. 
OMG, is de revolutie uitgebroken? 
Zijn wij klaar voor de strijd? ‘W’, ‘IJ’. Gevaarlijk woord: WIJ

Guerrilla is een coproductie van Danstheater AYA en DOX. 
In een rollercoaster van prikkelende dans, theatrale scènes en  
uitdagende teksten gaan we op zoek naar de huidige waarde van protest, 
verzet en opstand. 

Concept, choreografie en regie: Wies Bloemen en Victor Mentink
Met: Abdelhadi Baaddi, Laila el Bazi, Jagoda Bobrowska, Sjaan Flikweert, 
Deion Holwijn, Liam McCall, Lotte Rischen, Dionne Bakker, Melvin Aroma, 
Frankly Joe Maulany
Muziek: Kaveh Vares, René Thie
Choreografische bijdrage: Anne Suurendonk
Dramaturgie: Katja Hieminga
Concept en advies: Hildegard Draaijer
Kostuums: Nicky Nina de Jong
Decor en licht: Erik van Raalte
Techniek: Nick van Doesum, Niels Runderkamp
Educatie: Lost Project
Ontwikkeling educatie onder supervisie van DOX (Hanna Jansen)
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Van links naar rechts, 
boven naar beneden.
Abdelhadi Baaddi, Melvin Aroma,
Lotte Rischen, Deion Holwijn, 
Frankly Joe Maulany, Sjaan 
Flikweert, Laila el Bazi, Liam McCall,   
Dionne Bakker, Jagoda Bobrowska
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Voorstellingsbezoek
Waarschijnlijk hebben lang niet al uw leerlingen ervaring 
met theaterbezoek. Daarom is het belangrijk met hen te 
bespreken hoe het er in het theater aan toegaat. 
Zo kan de kennismaking met het theater voor iedereen  
een positieve ervaring zijn die hopelijk bijdraagt aan een 
blijvende interesse.

Theaterregels 
• Op tijd aanwezig zijn.

• Mobiele telefoons uit.

• Jassen en tassen niet mee de zaal in. Geen petten op in de zaal.

• Zo dicht mogelijk bij het speelvlak gaan zitten.

• Geen luid commentaar en/of gepraat.

•  Geen etenswaren, snoep, drinken en kauwgom in de zaal.

•  Niet halverwege de voorstelling de zaal verlaten.

• Respect en aandacht voor de voorstelling.

•  Applaus na afloop van de voorstelling is welkom en is leuk voor 
 de dansers. 

Jongeren waarderen regels beter wanneer zij die begrijpen.  
Het kan helpen om uw leerlingen de volgende vragen voor te leggen:

•  Wat is het verschil tussen kijken naar een film of kijken naar een   
theatervoorstelling?

•  Welke regels zou jij bedenken voor het publiek?

Al het bovenstaande lijkt erg vanzelfsprekend. Toch blijkt dat leerlingen 
zich vaak onvoldoende realiseren wat het betekent dat dansers zich ‘live’ 
voor hen inspannen. Dit vraagt om een andere houding van het publiek dan 
bijvoorbeeld bioscoopbezoek. Als de voorstelling verstoord wordt, is dit 
niet alleen storend voor het overige publiek, maar ook voor de dansers. 
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Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat er niet op de voorstelling  
gereageerd mag worden! Vaak wordt immers bewust de reactie van  
het publiek uitgelokt. Natuurlijk mag er gelachen worden, of mogen  
leerlingen reageren op scènes die een reactie oproepen. Een voorstelling 
bezoeken is natuurlijk ook vooral: plezier hebben!

Begeleiding
Wij rekenen erop dat u voor voldoende begeleiding van de leerlingen
zorgt. Wij denken aan een volwassen begeleider per 15 leerlingen.  
De begeleider is verantwoordelijk voor deze groep leerlingen en zal 
moeten ingrijpen zodra dat nodig is. Dit is wanneer ander publiek last 
ondervindt of wanneer de spelers gestoord worden. Als u weet dat er 
leerlingen zijn die onrust kunnen veroorzaken, dan verzoeken wij u hen 
extra te begeleiden of er zelf tussen te gaan zitten.
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Vóóraf
 
Lesbrief
Deze lesbrief bestaat uit drie verschillende filmpjes.
Deze filmpjes kunnen klassikaal worden bekeken, er volgen opdrachten 
uit die de leerlingen direct kunnen doen. U kunt eventueel hier teruglezen 
welke vragen en opdrachten er worden gesteld. 

Het eerste filmpje:
• Introductie op de voorstelling.

• Uitleg over het thema: ‘opstand en verzet’.

• Voorstellen van de regisseurs en acteurs/dansers.

• Opdracht voor in de klas: 
 

SPEAK YOUR MIND
Vraag op straat: Welke persoon of protest heeft een indruk op je  
gemaakt? 

Vraag 1: Welke acties of protesten ken je?  
Welke vond je goed werken en welke niet?
Vraag 2: Waar wordt te weinig voor geprotesteerd vind jij?
Vraag 3: Bedenk een eigen creatieve manier om dit onder de  
aandacht te brengen. 

Het tweede filmpje:
• Opdracht in de klas.

• De leerlingen hebben pen en papier nodig bij dit filmpje.

• Er worden vragen gesteld aan mensen op straat.

• Er volgen meerkeuzevragen die de leerlingen gaan beantwoorden.
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Waarvoor zou jij in opstand willen komen?

Fragment 1:
A) Minimum jeugdloon
B) De Katholieke kerk
C) Niets

Fragment 2: 
A) Uitslapen en meer rust
B) Rechten van het kind
C) Afschaffing van gym

Fragment 3: 
A) Marokkanen en gelijke rechten
B) Gratis reizen voor jongeren
C) Koffiedrinkende docenten

Fragment 4: 
A) Nederlandse rappers
B) Dat mensen zichzelf kunnen zijn
C) Heftige Facebook filmpjes 

Fragment 5: 
A) Dierenrechten
B) Mensenrechten
C) Vrouwenrechten

Fragment 6: 
A) Vluchtelingen
B) Zwarte Piet
C) Zwervers

Fragment 7: 
A) Het salaris bij de kiosk
B) Trump
C) Gratis Netflix account
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Waarvoor zou jij in opstand willen komen?

• Aan het einde van het filmpje worden een aantal stellingen 
 voorgelegd.

• U kunt dit klassikaal met leerlingen doen. Leerlingen laten hun 
 hand op tafel als ze antwoorden met JA en steken hun vuist in de  
 lucht voor NEE.

• U kunt na elke stelling het filmpje op pauze zetten, zodat de 
 leerlingen hun keuze kunnen toelichten en er een gesprek ontstaat.

 1.  Onze koning heeft de meeste macht.
 2.  Ik steun goede doelen.
 3.  Ik ben een volger.
 4.  Ik ben een leider.
 5.  Mijn vrienden vangen mij altijd op.
 6.  Ik heb vertrouwen in onze politiek.
 7.  Samen sta je sterker dan alleen.
 8.  Door iets te zeggen kan je het verschil maken.
 9.  Niemand luistert naar mij.
10.  Ik zeg nooit wat ik echt vind.

Het derde filmpje:
Dit is een korte clip met gebaren en houdingen afkomstig uit historische 
protesten. In deze voorstelling worden ook veel gebaren, houdingen en 
bewegingen gebruikt door de spelers.
Aan het begin van het filmpje wordt aan de leerlingen gevraagd om  
goed op te letten welke bewegingen er te zien zijn. De opdracht die u  
als docent aansluitend kunt geven is:

1.  Welke gebaren of bewegingen vinden jullie goed werken?
2.  Welke krachtige gebaren en bewegingen kunnen jullie nog 
  meer bedenken en toevoegen?
3.  Onthoud al deze bewegingen, ze zullen terugkomen tijdens 
  de voorstelling.
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DOX
Biltstraat 166

3572 BP  Utrecht

T  030 233 3155

E  info@wijzijndox.nl

I   www.wijzijndox.nl 

Danstheater AYA
Contactweg 42H

1014 AN Amsterdam

T  020 386 8574

E  info@aya.nl

I  www.aya.nl


