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ERVARINGEN VAN DE DEELNEMERS 

Lucia
“Voor mij, Lucia, ’n einzelgänger, ’n oudere dame en omaatje, was dansen en bewe-
gen het uitleven op muziek, in ritme en in passie. Het project was een groot avontuur. 
Ja heus. Het was een soort van hoogst individuele ultieme vrijheidservaring. Vrij, los!”

Yellie
Wat een gouden greep: deze gouden dans. We werden actief en jong en speels door 
deze dansen. Met mijn slechte rug kwam ik ’s ochtends vol pijn en somber gestemd 
naar de lessen. De bewegingen, de muziek, de sfeer, de mensen in de groep en de be-
geleiders waren zo vol licht en liefde dat ik de pijn vergat en zodoende mijn hele dag 
verder goed was.

Janine
‘Kom dans met mij de Danzón heeft me uit mijn isolement verlost. Klinkt dramatisch, 
maar zo was het eigenlijk wel.’ Volgens mijn man: “je zelfvertrouwen is terug, je leeft 
weer, heerlijk!”

Maartje
‘Door aan dit project mee te werken ben ik mij er van bewust dat je als oudere nog lang 
niet bent afgeschreven en het niet raar is wat je doet. Mijn omgeving houdt van het 
geijkte patroon en vond mijn wekelijkse gang naar Amsterdam zeer stoer. Ik voel mij er 
heerlijk door bevrijd en probeer nog meer bijzondere projecten te ondernemen.’

Lydia
Leeftijd is een getal! Die korte voorstelling met aansluitend een danssalon is een 
prachtige vorm. Het is een fantastische ervaring. Aarzel niet, doe mee als ze bij je in 
de buurt zijn!

Maria – voormalig danseres en docent 
Als je mensen zo kunt motiveren als deze twee choreografen/docenten, dan kan dat 
alleen maar voor herhaling vatbaar zijn. De groep heeft genoten en keihard gewerkt 
en nooit verwacht van zichzelf dat ze zoveel konden bijdragen aan beweging en 
inspiratie. Daardoor werd het écht Gouden Dans.

Aan Ireen:
Je deed steeds maar weer voor, zelfs in de pauze; het was je nooit teveel.
Waar ik blij van werd was je methodische opbouw van de leerstof, samen-
gaand met je niet aflatende positieve stimulering. Wat was het leuk andere 
mensen te ontmoeten, daarmee op muziek te bewegen (jij zou het dansen 
noemen) en plezier te hebben.
Freek

Tirtsa 
Het dansen heeft mij weer energie gegeven. Iets om naar uit te kijken.
Mensen ontmoeten. Weer in het leven stappen, na een periode van ziek zijn.
En allerlei tegen slagen. En het eind was een feest.
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KOM DANS MET MIJ...
Een korte theatrale dansvoorstelling door 20 amateurs van 65 jaar en ouder.  
Ook mensen die minder goed ter been zijn doen mee. 
In iedere stad maken we een nieuwe voorstelling onder leiding van een choreo-
graaf. Na twaalf repetities staat er een stuk van 15 minuten. Die tonen we in de foyer 
of  in de vlakke vloer zaal in uw theater en die gaat naadloos over in een danssalon 
samen met het publiek. Zowel de voorstelling als de salon met live muziek.  

‘HEEL GESCHIKT VOOR DE ZATERDAG- EN ZONDAGMIDDAG!’

VOOR WIE
Het initiatief is opgezet voor ouderen die (te) veel alleen zijn. Kinderen uit huis en 
misschien wel zonder partner, het sociale netwerk dunt snel uit. 
Naar goed Zuid-Amerikaans gebruik is dit een initiatief voor mensen die van muziek 
en gezelschapsdans houden om zodoende weer eens prettig de deur uit te zijn en 
nieuwe mensen te leren kennen.  Deelnemers worden plaatselijk geworven in sa-
menspraak met lokale (welzijn)organisaties die daar kijk op hebben. Gouden Dans is 
een gezellige en zwierige vorm waarin mensen het even prettig hebben met elkaar. 

‘HART EN ZIEL VERGRIJZEN NIET’

Tussen het moment van gepensioneerd raken en echt 

oud zijn zit een lang traject waarin het leven – als het 

even kan – geleefd moet worden; actief, gepassioneerd 

en vooral met plezier. En daarin voorziet  dit concept. 

We hebben gemerkt dat muziek en dans verbindt en de 

elegante setting waarin de voorstelling gepresenteerd 

wordt laat herinneringen herleven en het gevoel van 

toen opvlammen. De huid mag dan wat ouder zijn maar 

hart en ziel vergrijzen niet. Bovendien vinden we het 

belangrijk dat er nergens de sfeer hangt van een actieve 

zorgomgeving die gedomineerd wordt door functionele 

hulpmiddelen. Vandaar Gouden Dans, U in het theater.

‘OVERAL IN NEDERLAND’

ZUID-AMERIKA ALS INSPIRATIEBRON...
De danzón is een Cubaanse gezelschapsdans. Een trage dans die uitnodigt om te 
improviseren. De muziek is aansprekend en ritmisch, geënt in de rijke Europese en 
Afrikaanse muzikale traditie en biedt daarmee een bijna natuurlijke basis om te 
ontspannen en om ‘tot elkaar’ te komen. 
De wereld van de stijldans onderscheidt zich in uitvoering, ritme, muzikaliteit en 
cultuur van het academische en hedendaagse dansrepertoire. Kom dans met mij de 
Danzón is geïnspireerd op de Cubaanse cultuur van de Danzón.  De Danzón is één 
van de vijf muzikale hoofdstromingen in de Cubaanse muziek; ritmisch, soms me-
lancholisch en verwant aan de jazz.  Onze deelnemers worden uitgedaagd zelf een 
(liefdes) verhaal te vertellen dat we vertalen naar dans. Ze maken zelf bewegings-
frases en werken mee aan hun kostuums.  Dit project onderzoekt de  talenten van 
de deelnemers en doet een appèl op hun creativiteit. De voorstelling wordt gedanst 
tussen het publiek. Die zijn als het ware een onderdeel van de voorstelling. 
Ook de geschiedenis van Cuba vormt een inspiratiebron. Het rijke koloniale verle-
den met de fraaie casino’s en danspaleizen. De revolutie en de romantiek van vrij-
heid en verlangen en de ‘schoonheid’ van de vergankelijkheid. Hun levenservaring 
vertaalt naar de context van de Danzón. 

WYBRICH KAASTRA 
DIRECTEUR VAN 
SCHOUWBURG DE OGTEROP 
IN MEPPEL: 

De rode loper van Schouwburg Ogterop rolt uit door de hele stad. 
Daarom zijn wij als schouwburg altijd op zoek naar projecten die verder 
gaan dan louter voorstellingbezoek. Projecten die mensen verbinden en 
inspireren en ook om Meppelers op een andere manier kennis te laten 
maken met Theater. Toen ik met Liesbeth Osse in gesprek raakte over het 
project ‘Kom dans met mij...’, hoefde ik niet lang na te denken.  
Als Schouwburg hebben we niet alleen een culturele functie maar ook 
een maatschappelijke. We gaan altijd op zoek naar bezoekers die de weg 
naar de schouwburg niet vanzelfsprekend vinden. Het Kom dans met mij 
project levert weer nieuwe samenwerkingen op. En stiekem hopen we 
dat dit project zo inspireert dat we na afloop niet alleen blije deelnemers 
hebben, maar er ook een aantal cultuur ambassadeurs die theater in 
hun hart sluiten.’ 

WIE ZIJN WE 
Gouden Dans, u in het theater is een initiatief van Dans in School (DIS), 
Internationaal Danstheater (ID) en Vier Het leven (VHL) dat begin 2015 
van start ging. DIS is van oorsprong de educatieve dienst van het ID en 
maakt dansprojecten voor het onderwijs en voert die uit door heel 
Nederland.  
DIS werkt met een team van 20 specialisten: choreografen, dansthera-
peuten en docenten. 
Kom dans met mij de danzon is de eerste voorstelling die we inmid-
dels op twee plekken in Nederland gemaakt hebben. Twee nieuwe 
projecten zijn in voorbereiding. 
Liesbeth is initiatiefnemer en directeur van DIS en tevens specialist 
in dans- en cultuureducatie voor zowel kinderen en volwassenen. 
Ireen is choreograaf, danstherapeut en docent. Samen hebben we een 
methode ontwikkeld die deelnemers meeneemt in een proces van 
zelfontplooiing.
 
‘DE METHODE ZORGT VOOR VEILIGE BEWEGEN’

KOSTEN:  
productie, choreografie, repetities, voorstelling met live band en pu-
bliciteit: in overleg. 
Wij gaan er van uit:
•  dat we de voorstelling bij u in huis kunnen repeteren en uitvoeren.
• Technicus van het theater 
• portier, garderobe, bar en techniek op de dag van de voorstelling(en)

Wij helpen graag bij het zoeken naar financiering 

‘GOUDEN DANS LEVERT NIEUWE SAMENWERKINGEN OP’

MAARTJE EN HENK IN DE DOELENZAAL, AMSTERDAM


