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De voorstelling 
HeartBeat is de nieuwe, dynamische voorstelling van Sally Dansgezelschap Maastricht, 
philharmonie zuidnederland en Kunstbalie. Een wervelende voorstelling waarin dansers, 
musici en leerlingen op zoek gaan naar hun eigen ‘heartbeat’. In de voorstelling volgen de 
leerlingen een jonge danser die deze heartbeat niet heeft. Wel ritme maar geen hart: hier klopt 
iets niet. De leerlingen beleven de hartstochtelijke tocht van de danser naar zijn hart. Zo 
worden ze uitgedaagd om te onderzoeken waarvan hun eigen hart sneller gaat kloppen. En er 
worden soms ongemakkelijke vragen gesteld: wat gebeurt er als je geen heartbeat hebt? En 
als je die wel hebt, durf je je daar dan over uit te spreken? 

De uitwerking van dit thema is een hartstochtelijke versmelting van muziek en dans. Het gaat 
hierbij om het samenspel van dansers en musici, ieder met hun eigen instrument. HeartBeat is 
een prachtig samengaan van de dans van de muziek en de muziek van de dans. 

De verhaallijn 
De jongen loopt weg van huis omdat hij zijn heartbeat kwijt is. (Hij voelt zich anders.) De 
samenleving stormt met al haar energie en levendigheid om de jongen heen. De jongen kan 
hier geen aansluiting bij vinden. De jongen rent het onbekende in. De jongen wordt onzeker, 
hij slaat op de vlucht. Niets houdt hem tegen… hij wil weg… De jongen is verdwaald en heeft 
verdriet. Hij voelt verlies, hij mist iets wat anderen wel hebben. De jongen is boos op zichzelf 
en zijn omgeving. Hij uit zijn frustratie. De boosheid van de jongen is zo fel geweest dat hij 
zich schaamt. De jongen ontmoet meerdere mensen die hem willen helpen, gelijkgestemden 
die zich om hem bekommeren. Hij voelt liefde die het vuur in hem aanwakkert. Het 
aangewakkerde vuur gaat over in euforie. De samenleving motiveert de jongen zijn hart weer 
te laten kloppen. Iedereen gaat op in de euforie. De jongen viert dat hij zijn heartbeat heeft 
gevonden. 

BELANGRIJK 

Deze verhaallijn is bedoeld als achtergrondinformatie voor de leerkracht. 
Laat het verloop van de voorstelling een verrassing blijven voor de leerlingen! 





De randprogrammering 
Voordat de leerlingen in de theater- of concertzaal HeartBeat gaan zien en horen, zijn ze in de 
foyer te gast bij verschillende korte muziek- en dansoptredens. Het geheel staat voor de 
complexiteit van de samenleving, waar het kind zich vanaf zijn tiende jaar toe moet 
verhouden; net zoals de jongen in de voorstelling zich moet verhouden tot de samenleving. 
De jongen slaagt daar in eerste instantie niet in. Hij heeft het gevoel dat hij zich er niet mee 
kan verbinden. Als de samenleving hem uitnodigt zich er wel mee te verbinden, dan lukt dat 
toch. 
Ook de leerlingen zullen overweldigd worden door wat ze gaan zien, horen en beleven. Ze 
zullen zich niet tot elke muziek of dans evenveel aangetrokken voelen. 

Het lesmateriaal 
Het lesmateriaal bestaat uit twee blokken: opdrachten voor de voorstelling en opdrachten na 
de voorstelling. Doel van het lesmateriaal is om de leerlingen via opdrachten, die een  beroep 
doen op het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen van de leerling, de voorstelling 
HeartBeat op optimale wijze te laten beleven. Bij de opdrachten is een tijdsindicatie 
aangegeven. De genoemde tijden zijn exclusief het werken in het logboekje. De les kan 
gegeven worden vanaf de website op het digibord. Voor het openen van de website gaat u niet 
naar Klunky, zoals in de handleiding staat, maar opent u de website via 
www.philharmoniezuidnederland.nl/heartbeat7-8. Daar kunt u ook de handleiding voor de 
leerkracht en het logboekje downloaden 

Het logboekje 
De leerlingen gaan werken met een persoonlijk logboekje. Hierin beantwoorden ze vragen, 
maken ze opdrachten en beschrijven ze wat ze ervan vinden; een veilige manier om 
persoonlijke gedachten onder woorden te brengen. U kunt hiervoor regelmatig tijd inplannen.  

BELANGRIJK 

- Laat de leerlingen bij voorkeur na elke opdracht die u met hen doet in het 
logboekje werken. 
- Download het logboekje via www.philharmoniezuidnederland.nl/heartbeat7-8. Maak 
dubbelzijdige prints. 

Geef iets terug aan de makers 
Sally Dansgezelschap Maastricht en philharmonie zuidnederland zijn blij met uw reactie. U 
vindt hier enkele suggesties, maar een eigen idee wordt ook zeer gewaardeerd! 
✓ Maak tijdens het HeartBeat-project een foto van een leerlingenactiviteit die 

een emotie uitstraalt. 
✓ Laat de leerlingen de slottekst (opdracht 6) rappen, zingen, dansen of op een 

andere vormgeven. Film het eindresultaat. 
✓ Maak opnamen van het eindresultaat van opdracht 3. 

Voeg bij uw bericht een korte tekst waarin u aangeeft: 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/heartbeat7-8
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/heartbeat7-8


✓ hoe de voorstelling is ervaren; 
✓ hoe de leerlingen het logboekje ervaarden. Konden ze er echt iets persoonlijks 

in kwijt? 
Stuur uw reactie naar educatie@philharmoniezuidnederland.nl 
Naar de voorstelling 
De leerlingen bezoeken klassikaal verschillende korte muziek- en dansoptredens in de foyer 
van het theatercomplex en daarna wonen zij in de zaal HeartBeat bij.  

Het programma en de rol van de leerkracht: 
o U wordt bij het theatercomplex ontvangen door een medewerker van philharmonie 

zuidnederland. Belangrijk: Ga niet naar binnen zonder u te melden bij deze medewerker. 
o U neemt uw leerlingen mee naar een toegewezen plek in de foyer, daar kunnen ze hun 

jassen kwijt. Dit is het laatste geschikte moment voor toiletbezoek. 
o U ontvangt een plattegrond met kleurenmarkering van een route langs muziek- en 

dansoptredens in de foyer. 
o Op aangeven van een medewerker bezoekt u met uw leerlingen de verschillende 

optredens. Voor de juiste route gebruikt u de plattegrond en aanwijzingen van de 
medewerker. 

o Via een muzikaal teken wordt het wisselmoment aangegeven. 
o U als leerkracht die de leerlingen kent, ziet u erop toe dat uw groep leerlingen zo rustig 

mogelijk bij elkaar blijft en de juiste route loopt. 
o Na afloop van het bezoek aan de muziek-en dansoptredens komt u weer terug bij de 

beginplek in de foyer. Op deze plek wacht u op een seintje om met de hele groep de zaal 
in te gaan. 

In de zaal wordt u door medewerkers geholpen bij het placeren. 

Dit lesmateriaal is gemaakt door:

mailto:educatie@philharmoniezuidnederland.nl

