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++ INTRO ++  
 
Beste leerkracht 
 
In januari 2017 startten de eerste testen met de verdiepingssessies aan de 
Mediatafel van KOPERGIETERY. Deze creatieve sessies, geënt op de 
leerplandoelstellingen, zijn apart te boeken na een bezoek aan de 
KOPERGIETERY. De verdiepingssessies gaan dieper in op de theaterbeleving 
en de thema’s van de bezochte voorstelling. Een ideale omkadering voor 
elke klas!  
 
Voor meer info, contacteer de scholenwerking!  
 
Elke vorm van feedback mag je aan ons bezorgen. Wij kijken er al naar uit! 
 
Cliffdancers is een voorstelling van  Tanzhaus nrw & KOPERGIETERY. 

De voorstelling duurt iets meer dan een uur. Deze brochure kan je helpen de 
voorstelling met je klas voor te bereiden en na te bespreken. Het is niet de 
bedoeling alle opdrachten strak te doorlopen. Jij kent je klas het beste, en 
weet welke opdrachten bij jouw leerlingen passen. Zie deze brochure niet als 
een keurslijf, eerder als een bron van inspiratie!  
 
Bedankt,  
En veel kijkplezier!  
 
 
KOPERGIETERY  
Ellen Preckler - Scholenwerking 
Ilja van Autreve - Medialab 
Eva Gryp - Stagiaire 
 
 
Reacties op de voorstelling? We lezen ze met veel plezier! Eén adres voor al je 
vragen en opmerkingen; scholen@kopergietery.be!  
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++ OVER DE VOORSTELLING ++  
 
EEN PRODUCTIE VAN Tanzhaus nrw & KOPERGIETERY 
 
[EPISODE 1] choreografie, dans: Jade Derudder, Laura Vanborm - film: Brian 
Windelinckx - muziek: Lennert Coorevits [EPISODE 2] choreografie, dans: 
Antonia Steffens, Enis Turan - muziek: Haraldur Prastarsan - stemcoach: Lester 
Arias - animatie i.s.m. MOCCA [EPISODE 3] choreografie, dans: Dani Brown, 
Gaëtan Brun-Picard - dans: Giulia Franceschini - coach: Laurie Charles [ALL] 
decor, lichtontwerp: Eva G. Alonso - coach: Hendrik Van Doorn  
[FAN FICTION] projectleider: Ilja van Autreve, Flockey, Nora Pfahl - leerlingen 
van Katholische Hauptschule Sankt Benedikt Düsseldorf. 
 
MET DE FINANCIËLE STEUN VAN de Federale Duitse Cultuurstichting en Take-Off: Jonge Dans, met 
de steun van de stad Düsseldorf en het Ministerie van Cultuur van Noordrijn-Westfalen, de 
Vlaamse Regering, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent. 
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++ OVER DE ACTEURS ++  
 
Laura Vanborm studeerde danstheater aan de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten in Tilburg (NL). Ze werkt voor diverse makers en gezelschappen, 
waaronder de Belgische theatermaakster/kunstenares Miet Warlop 
(Springville, Mystery Magnet) en choreograaf Jan Martens (The dog days are 
over en momenteel The common people). In 2005 won ze samen met co-
creator Laure Dever de Theater Aan Zee-prijs Jong Theaterwerk voor hun 
voorstelling Lala #2, waarna ze samen nog Lala#3, #4 en #5 creëerden. In 
2010 won ze met haar dansfilm Fl-Air de eerste prijs in de 1minutefilm en sound 
awards. Naast haar werk in de podiumkunsten, geeft ze ook Iyengar yoga 
lessen. 
  
Jade Derudder studeerde aan de Fontys Dansacademie te Tilburg. Daarna 
volgde ze nog een jaar drama/regie aan het RITSC, de lerarenopleiding Dans 
en een Yoga opleiding. Ze werkt als choreograaf, danser en (yoga)docent. 
Ze danste mee in de voorstelling Zoo doen ze de dingen (fABULEUS & 
HetPaleis) 
  
Antonia Steffens (°1992) is een Duitse danseres/choreografe die 
hedendaagse dans in Keulen studeerde en daarna naar Amsterdam trok 
voor de choreografie-opleiding aan SNDO (School voor Nieuwe 
Dansontwikkeling) onder de artistieke leiding van Bojana Mladenovic. Ze 
studeerde er in 2014 af. In haar werk verkent ze domeinen en thema’s als 
‘toeschouwerschap’, vrouwelijkheid, schilderkunst, geschiedenis en arbeid en 
zoekt ze verbindingen in het hier en nu, de toekomst, het verleden en 
denkbeeldige tijden. Naast dansen, legt ze zich toe op tekenen, schrijven en 
gevechtssport. 
  
Enis Turan (°1990) is een Turkse performer/choreograaf die reeds geruime tijd 
in Berlijn en Keulen vertoeft. Na zijn lucht- en ruimtevaartstudies in Berlijn, 
besliste hij hedendaagse dans te gaan studeren in Keulen (HfMT) en Reykjavik 
(Iceland Academy of the Arts). Hij behaalde zijn dansdiploma in 2016.  
Nieuwsgierig zoekt hij zijn weg binnen de conceptuele dans waarbij hij een 
grote interesse heeft in fysiek werk en visuele kunst. Hij werkt voornamelijk voor 
Duitse danshuizen of choreografen. 
  
Gaëtan Brun-Picard is choreograaf, danser en lichtontwerper. Via de hip-hop 
kwam hij in de danswereld terecht. Hedendaagse dans en choreografie 
leerde hij vooral bij choreografen en gezelschappen als May-Ling Bisogno, 
Peeping Tom en T.R.A.S.H.. Sinds 2010 ontwikkelt hij zijn eigen choreografisch 
onderzoek en startte als choreografisch onderzoeksassistent bij het 
gezelschap Shonen in 2012. Hij werkt tevens samen met de hedendaagse 
theatergroep Das Plateau. Gelijktijdig vormde hij zich als lichtontwerper en -
kunstenaar. Samen met Guillaume-Van Roberge en Lilli Garcia Gomez richtte 
hij in 2014 het internationale transdisciplinaire kunstcollectief w.o.r.k.? op. 
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Dani Brown (°1980) is een Amerikaanse choreografe, die reeds geruime tijd in 
Berlijn woont en voornamelijk internationaal werkt. Dani volgde eerst een 
dansopleiding aan Virginia Commonwealth University dept. of Dance and 
Choreography, waarna ze - na enkele culturele omzwervingen – in Arnhem 
belandde voor de dansopleiding aan kunstschool ArtEZ. In 2005 stichtte Dani 
met enkel collega’s het performerscollectief FINGERSIX. 
  
Frida Giulia Franceschini (° 1987) is een Italiaanse danseres/performer. Ze 
volgde studies in ballet, hedendaagse dans en beeldende kunst, waarna ze 
haar dansopleiding vervolledigde in Nederland (Codarts, Rotterdam), 
Oostenrijk (BODHI Project en SEAD (Salzburg Experimental Academy of 
Dance)) en België. Ze werkt als freelance danseres voor diverse choreografen 
als Rita Vilhena, Dani Brown, Guilherme Bothelo/Alias Cie, Aitana Cordero 
Vico en Giorgia Nardin. Sinds 2016 werkt ze samen met het Milanese 
Kokoshka Revival Collective aan YOU! en met het duo CM Gratitude aan Be 
water my friend. 
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 ++ VOOR DE VOORSTELLING ++  
 
Deze voorstelling is zowel voor het lager onderwijs als voor de eerste graad 
van het middelbaar onderwijs gemaakt. Sommige opdrachten en vragen in 
deze infomap zullen eerder geschikt zijn voor het lager onderwijs terwijl 
andere meer geschikt zijn voor het middelbaar onderwijs.  
De voorstelling bestaat uit 3 episodes. De vragen en opdrachten staan 
telkens onderverdeeld per episode. 
 
In CLIFFDANCERS zie je drie afzonderlijke dansperformances uitgewerkt door 
drie choreografenduo’s. Elk duo creëerde autonoom vanuit hun persoonlijke 
artistieke handschrift één episode, allemaal vertrekkende vanuit een 
gemeenschappelijke thematiek: jongeren, digitale  populaire cultuur en 
identiteit. 
  
Bij de start van het werkproces werden er twee ‘denktanks’ georganiseerd 
waarbij alle makers inspiratiemateriaal uitwisselden en de methodologie 
bespraken. Niet onbelangrijk binnen het proces was de inspirerende 
werksessie met de ‘fan fiction kids’, een klas scholieren uit Düsseldorf die ‘hun’ 
digitale wereld en beleving van internet en populaire cultuur uit de doeken 
deed voor de makers. 
Geïnspireerd door de verhalen, ging elk duo hun eigen weg om later weer 
samen te komen voor een tweede werkfase in Tanzhaus nrw te Düsseldorf. De 
makers werkten er twee weken lang hun ideeën verder uit. De beslissende 
afwerkings- en creatiefase vond plaats in de Kopergietery. Hierbij werd 
Hendrik Van Doorn als ‘outside eye’ betrokken, een ondersteunende stem 
voor de makers en coach om het geheel te overzien. 
  
CLIFFDANCERS kent dus drie episodes die één dramaturgische lijn volgen. Ook 
het strakke scènebeeld, ontwikkeld door scenografe Eva G. Alonso, vormt 
een belangrijke verbindende factor tussen de drie episodes, die in vorm en 
focus echter op verscheidene manieren werden uitgewerkt. 
  
Laura Vanborm en Jade Derudder (episode 1) waren gefascineerd door de 
veeltallige YouTube-filmpjes en daaruit ontstane hypes. Ogenschijnlijk banale 
filmpjes worden miljoenen keren bekeken: challenge videos waarin een 
bekende YouTuber zijn volgers uitdaagt, unwrapping videos waar (vaak) 
kinderen cadeaus uitpakken,  review videos van allerlei producten,… Ook 
koppelden ze dit inhoudelijk aan de vraag wat online vriendschap betekent 
t.o.v. vriendschap in real life. 
  
In episode 2 kom je in een ontdubbeling van de reële met de digitale wereld. 
Choreografen Antonia Steffens en Enis Turan focusten en waren gefascineerd 
door video games, avatars als online personage en de invloeden ervan op 
het sociale media-gedrag. Voor hun episode onderzochten ze de 
mogelijkheid van beweging binnen het avatar-concept.  
In samenwerking met onderzoeks- en animatiestudio’s Mocca en Lava Labs, 
creëerden ze hun eigen avatar door motion capturing.  
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In Episode 3 beland je volledig in de virtuele wereld. Makersduo Gaëtan Brun-
Picard en Dani Brown onderzochten hoe populaire tv-series worden 
opgebouwd. Voor hun performance focusten ze op een aaneenschakeling 
van visuals, een immersie in het internet waar een Siri-achtig wezen de mens 
overneemt. Wat gebeurt er als een virtueel personage je leven overneemt, je 
laat ‘voelen’, bewegen, je zintuigen aanpast? 
 
DE TITEL CLIFFDANCERS 
 

- Wat betekent de titel volgens jullie? 
- Waarover zou de voorstelling kunnen gaan? 

 
BEELDCULTUUR: SOAP, SERIES, FILMS, CLIFFHANGERS,… 
 
Soap vs serie  
 
Wist-je-datje: De naam 'soap' komt van ‘soap opera’. Een ‘soap opera’ was een uitzending die 
gesponsord werd door wasmiddelfabrikanten (soap=zeep). In de jaren 30 waren dit uitzendingen 
op de radio, in de jaren 40 werden deze ook op televisie uitgezonden. Omdat ze gesponsord 
werden door wasmiddelfabrikanten, werden de uitzendingen regelmatig onderbroken om 
reclame te maken voor wasmiddel.  
 

• Vraag de leerlingen of zij enkele kenmerken kunnen geven van een 
soap. Je kan hun antwoorden aanvullen met de volgende kenmerken:  

- Weinig tijd voor de voorbereiding en opnames van de afleveringen 
want er zijn meestal 4 of 5 afleveringen per week 

- Tamelijk korte dialogen  
- Goedkope manier van opnemen 
- Weinig verschillende decors 
- Vooral dialogen, weinig echte gebeurtenissen. Er wordt enkel 

gesproken over gebeurtenissen, ze worden niet echt getoond.   
- Vaak close-ups van de personages  
- De personages wonen meestal in hetzelfde gebouw of dezelfde stad 
- Gaat vaak over de relaties tussen de personages (zoals scheidingen, 

bedrog,…) 
- Voorspelbaar verhaal (relaties en problemen) 
- Verschillende verhaallijnen naast elkaar 
- Stereotiepe personages 
- Gebruik van cliffhangers 
- … 

Een serie verschilt van een soap omdat er in een serie vaak meer diepgang zit, er meer 
verschillende personages zijn en de meeste afleveringen telkens een afgerond verhaal hebben.  
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Cliffhanger 
Een cliffhanger betekent dat een verhaal (in een boek, film, serie, soap,…) plots eindigt op een 
zeer spannend moment zonder dat je weet hoe het verhaal afloopt. Hierdoor wordt de kijker in 
spanning gehouden en blijft hij nieuwsgierig afwachten naar het verdere verloop van het verhaal. 
Meestal wordt het verdere verloop getoond in de volgende aflevering. Een cliffhanger kan 
bijvoorbeeld zijn dat de personages in de problemen geraken en dat het onduidelijk is of en 
wanneer ze gered kunnen worden. Een andere methode is dat er plots iets onverwachts of 
schokkends wordt onthuld. 

Cliffhangers worden zeer vaak gebruikt bij soaps, het is een makkelijke techniek om de aandacht 
van de kijkers vast te houden en ervoor te zorgen dat ze de volgende keer weer kijken.  

Enkele voorbeelden van cliffhangers: 

1. Sherlock, the great game cliffhanger: 
https://www.youtube.com/watch?v=fryqpe95VdU 

2. Breaking Bad eindscene: https://www.youtube.com/watch?v=XZ0Gr6HWbbg  

 
Mogelijke vragen en opdrachten: 
 
♦ Episode 1 

 
• Vorm kleine groepjes met jouw klasgenoten en ga in gesprek over de 

volgende vragen: 
- Kijken jullie naar soaps, series, films? Hoe kijken jullie daar naar? 
- Mochten jullie zelf een soap, serie, film mogen maken, hoe zou die er 

dan uitzien? 
- Maak een tekening van de poster van jouw favoriete serie (lager 

onderwijs). 
- Maak een collage van jouw favoriete serie (middelbaar onderwijs). 
- Stel dat er een film over jouw leven gemaakt wordt: 
 Wat zou er gebeuren in die film en waarom? 
 Welke acteurs en actrices zouden meespelen en waarom?  
 Welke muziek zou er gespeeld worden in die film en waarom? 

- … 
 

• Kring van cliffhangers: Vorm een kring met de klas. De leerkracht geeft 
een onderwerp en de eerste leerling in de kring start met een verhaal 
rond dat onderwerp. De leerling eindigt zijn/haar stukje na 30 seconden 
met een cliffhanger, waarna de volgende leerling in de kring het 
verhaal aanvult en terug eindigt met een cliffhanger. Zo wordt het 
verhaal telkens via cliffhangers door gegeven.  

https://www.youtube.com/watch?v=fryqpe95VdU
https://www.youtube.com/watch?v=XZ0Gr6HWbbg
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♦ Algemeen  
 

• Ga dieper in op de volgende vragen rond cliffhangers: 
- Weten jullie wat een cliffhanger is? 
- Welke muziek wordt er vaak gespeeld tijdens een cliffhanger? 

Waarom is dat zo volgens jullie? 
- Welke sfeer zie je vaak tijdens een cliffhanger?  
- … 

 

TECHNOLOGIE EN SOCIALE MEDIA 

Sociale media 
 
Videotip: kunnen jongeren nog zonder sociale media? 
https://www.youtube.com/watch?v=XTm3zBcW_Vs 
 
De meeste sociale media zijn toegankelijk vanaf 13 jaar. Toch is het als kind 
makkelijk om deze leeftijdsgrens te omzeilen door gewoon een ander 
geboortejaar in te geven tijdens het registreren. Hierdoor maken ook kinderen 
jonger dan 13 jaar gebruik van sociale netwerksites, dikwijls zonder 
toestemming van de ouders. We willen met de voorstelling kinderen en 
jongeren aanzetten om met een kritische blik om te gaan met sociale media. 
 

• Facebook: 

Facebook is een van de meest bekende sociale media. Hier kan je jouw persoonlijke interesses 
delen met anderen, maar ook foto’s en statusupdates plaatsen. Die statusupdates kunnen gaan 
over wat je die dag gedaan hebt, wat jouw mening is over een bepaald onderwerp,… Dit plaats 
je op een zogenaamd prikbord. Je kan ook de statusupdates van anderen ‘leuk vinden’ of 
reageren op deze statusupdates. Facebook is nog steeds zeer populair, maar wordt door de 
jongere generatie steeds vaker aan de kant geschoven voor andere sociale media zoals 
Instagram en Snapchat.1 
 

• Instagram: 

Instagram is een fotoapplicatie die je kan installeren op jouw gsm. In tegenstelling tot Facebook 
kan je hier dus geen teksten plaatsen, enkel foto’s en video’s. Onder de foto’s kan je wel hashtags 
plaatsen. Een hashtag is een soort label, een hekje voor een geschreven bericht dat ervoor zorgt 
dat dat woord een link wordt. Deze link leidt naar berichten waarin dezelfde term wordt gebruikt. 
Net zoals op Facebook kan je andere mensen volgen zodat hun foto’s op jouw startpagina 
tevoorschijn komen. Deze foto’s kan je dan liken. Bij Instagram spreken ze in plaats van ‘vrienden’ 
over ‘volgers’. Dus hoe meer volgers je hebt, hoe meer vrienden, hoe populairder je zogezegd 
bent. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat heel wat mensen het belangrijk om een groot 
aantal volgers te hebben op Instagram. Dit zie je ook aan het aantal filmpjes op YouTube die tips 
geven om meer volgers te krijgen. 
 
Videotip: wat is Instagram? https://www.youtube.com/watch?v=ZI53A3_Mp2Q 
 
 
 
 

                                            
1 Wat is Facebook en hoe werkt het? Geraadpleegd van, 
http://www.watisfacebook.nl/facebook/wat-is/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XTm3zBcW_Vs
https://www.youtube.com/watch?v=ZI53A3_Mp2Q
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• Snapchat:  

Snapchat is een app waarmee je foto’s en video’s kan maken. Snaps zijn foto's of video's die je 
naar vrienden stuurt. Zo'n Snap vernietigt zichzelf nadat jouw vriend die opent. Je kan die 
zelfdestructietimer zelf instellen van 10 seconden tot slechts 1 seconde. Met Snaps kan je ook wat 
persoonlijker gaan omdat je foto's of filmpjes één-op-één deelt. Stories of verhalen deel je met al 
je vrienden of Snapchatters die jou volgen. Je verhaal blijft gedurende 24 uur beschikbaar en kan 
meermaals bekeken worden door je vrienden.2 
 
Videotip: hoe werkt Snapchat? https://www.youtube.com/watch?v=hKIZKDeEwWE 

 
• Musical.ly 

Musical.ly is een app waarbij je in een muziekbibliotheek een liedje kan kiezen om te playbacken 
en hier terwijl een filmpje van kan maken. Na de opname kan je filters op de video toepassen en 
het filmpje monteren. Je kan de video’s op die manier heel creatief maken door het filmpje 
bijvoorbeeld te versnellen of in slow motion af te spelen. Daarna kan je het filmpje delen op 
Musical.ly zelf of andere sociale media. Musical.ly is daarom ook een sociaal medium aangezien 
andere mensen een reactie kunnen plaatsen op het filmpje, het filmpje kunnen liken etc. 
Muscial.ly is vooral populair bij meisjes, maar jongens doen er ook aan mee.3 
 
Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=yYhdJSbFldA 
 
Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=AgnZ_IHl3l0 
 
Mogelijke vragen en opdrachten: 

 
♦ Episode 3 
 

• Emoji’s: 
- Wat is jouw favoriete emoji? 
- Probeer jouw dag te vertellen aan de hand van emoji’s. 
- Probeer eens één lesuur te communiceren via emoji’s. Je mag geen 

woord typen! 
- Maak zelf raadsels door een film uit te drukken in emoji’s of smileys, … 

De rest van de klas moet raden om welke film het gaat. Bijvoorbeeld: 
Harry Potter:   

=  
Assepoester:  

 
 

- Teken jouw vriend of vriendin in de vorm van een emoji. 
- … 

 

                                            
2 Denayer, S. (2016). Zo gebruik je Snapchat: de handleiding voor iedereen die geen tiener is. 
Geraadpleegd van, 
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2671328/2016/04/10/Zo-gebruik-je-
Snapchat-de-handleiding-voor-iedereen-die-geen-tiener-is.dhtml 
3 Please like me! Geraadpleegd van, http://mijnkindonline.nl/artikelen/please-like-me 

https://www.youtube.com/watch?v=AgnZ_IHl3l0
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• Online zie je heel wat afkortingen, wat zijn de grappigste afkortingen 
die je kent en gebruikt? Verzin er nog enkele bij! Bedenk een zin en 
schrijf deze volledig in afkortingen. Laat een vriend of vriendin de zin 
ontraadselen. 
 

• Maak een lesuur lang Snapchat-verhalen van de les. 
 

• Maak een Snapchat-verhaal van een zelf verzonnen verhaal en eindig 
het met een cliffhanger.  

 
Tip: met een Snapchat-verhaal kan je een verhaal vertellen in de vorm van een reeks foto’s. In 
tegenstelling tot de gewone Snaps, verdwijnen de verhalen pas na 24u! 
 

♦ Algemeen  
 

• Mogelijke vragen om rond dit onderwerp mee aan de slag te gaan: 
- Wie heeft al een gsm en wie nog niet? Waarom heb jij al dan niet 

een gsm? Waarvoor gebruik jij jouw gsm?  
- Welke websites/blogs volgen jullie en waarom? 
- Welke sociale media vinden jullie het leukst en waarom? Hebben 

jullie zelf al een account op Facebook, Snapchat, Instagram…? 
Waarom wel/niet?  

- Indien jullie al een account hebben: waarvoor gebruiken jullie die? 
Vinden jullie het belangrijk om veel vrienden te hebben en hoe jullie 
account eruit ziet? Vinden jullie het belangrijk om veel likes te krijgen? 
Waarom wel/niet? Wat doen jullie om likes te krijgen? Liegen jullie 
soms online en wanneer?  

- Hoe vaak zitten jullie op Facebook, Snapchat, Instagram,…?  
- Maken jullie vaak foto’s met vrienden en vriendinnen? Wat vinden 

jullie daar leuk aan? Waarvan trekken jullie allemaal foto’s? Wanneer 
sturen jullie deze door?  

- Hebben jullie al eens spijt gehad van een foto of een berichtje dat 
jullie op sociale media hadden geplaatst?  

- Zijn jullie al eens lastiggevallen/gepest op sociale media?  
- … 
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• Maak samen met de hele klas een nep Instagram- of Facebookprofiel 

aan maar met bestaande informatie. De ene leerling zorgt voor een 
profielfoto (bijvoorbeeld een foto van een vriend, nonkel,…), de 
andere leerling zorgt voor foto’s van zijn/haar voetbaltoernooi,…  
Maak het allemaal nog geloofwaardiger door bijschriften bij de foto’s 
te plaatsen.  
Bespreek daarna de volgende vragen: 

- Waarom hebben jullie voor die foto’s gekozen? 
- Welk beeld willen jullie naar buiten brengen met dit profiel? 
- Zouden jullie zelf bevriend willen zijn met dit profiel? Waarom wel/niet? 
- … 

 
• @richkidsofinstagram-https://www.instagram.com/richkidsofinstagram/ 

is een Instagram-account gewijd aan het leven van rijke tieners.  
Bekijk het account met de klas en bespreek de volgende vragen: 

- Wat zien jullie op de foto’s? 
- Hoe denken jullie dat een dag in het leven van deze tieners eruit ziet? 
- Zien ze er blij uit op de foto’s? Waarom wel/niet? 
- Zouden jullie later ook zo een leven willen hebben? Waarom wel/niet? 
- Denken jullie dat deze tieners gelukkig zijn? Waarom wel/niet? 
- … 

 
• Stel dat er geen internet, tablets, sociale media etc. bestonden, hoe 

zou jouw leven er dan uitzien? Giet dit in een YouTube-filmpje/ 
Snapchat-verhaal/…  
 

Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=a2ORA4VVwDQ 

 
• Zelf aan de slag! In de voorstelling zie je het contrast tussen sociale 

media en de realiteit. Maak zelf een filmpje met 
YouTube/Snapchat/Musical.ly/… waarin jullie het verschil laten zien 
tussen sociale media en de realiteit.  
 

Inspiratietip: https://www.youtube.com/watch?v=iSS6Cl-NBBE 

 

 
 

  

https://www.instagram.com/richkidsofinstagram/
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MODERNE DANS, PERFORMANCE ART & CONCEPTUELE KUNST 
Moderne dans is een dans zonder vaststaand bewegingspatroon. Bij de moderne dans gebruik je 
het lichaam om jezelf uit te drukken, het lichaam wordt een communicatiemiddel. Je probeert 
dus via bepaalde bewegingen emoties en gevoelens uit te beelden. 

Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=khvcCpoFszM 

Performance art gaat meestal over een vorm van kunst waarbij de kunstenaar zelf met zijn of haar 
lichaam een rol aanneemt. Een bekende performance artieste is Marina Abramovic. 4 Voor the 
artist is present zat Abramovic 8 uur per dag gedurende 3 maanden lang aan een houten tafel. 
Onbekenden konden één voor één plaats nemen in de stoel rechtover Abramovic om haar in 
stilte aan te kijken.5 

Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4 

Bij conceptuele kunst is het denkproces dat aan de basis van het kunstwerk ligt belangrijker dan 
het kunstwerk zelf en hoe dat kunstwerk eruit ziet. Met deze kunstvorm wil de kunstenaar het 
denken meer prikkelen dan de ogen of de emoties. 6 

 
Social Climber van Theresa Bruno (2010) 
 
Mogelijke vragen en opdrachten: 
 
♦ Algemeen  

 
• Probeer zelf eens de volgende emoties uit te beelden via jouw 

gezichtsuitdrukking en lichaam en bedenk welke muziek het best past 
bij elke emotie: 

- Verdriet 
- Woede 
- Vreugde  
- Teleurstelling 
- Angst  
- Frustratie  
- … 

                                            
4 Performance art. Geraadpleegd van, https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/kunst/126608-
performance-art.html 
5 MoMA. (z.d.). The artist is present. Geraadpleegd van, 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-
artist-is-present-2010 
6 Conceptuele kunst. Geraadpleegd van, http://kunst-
postmodernisme.blogspot.be/p/conceptuele-kunst.html 

https://www.youtube.com/watch?v=khvcCpoFszM
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• Probeer nu eens het tegenovergestelde: beeld een emotie uit op 
muziek die helemaal niet bij die emotie past. Of probeer een blij 
gezicht te combineren met een boos lichaam. 
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++ NA DE VOORSTELLING ++  
 

• Welke zaken zagen jullie doorheen de 3 episodes terugkomen?  
 

• Welk beeldmateriaal (bv de schermen, attributen,…) is jullie bij 
gebleven? 
 

• Maak een poster/Instagrampost/YouTube-filmpje/Musical.ly-filmpje/… 
van de voorstelling. Deel het met zoveel mogelijk vrienden online en 
stuur het eindresultaat naar ons door!  

 
UNWRAPPING VIDEO’S, AVATARS & YOUTUBE 
 
Tijdens de voorstelling komen er verschillende hedendaagse fenomenen aan bod. In de eerste 
episode staan unwrapping video’s centraal, soms ook unboxing video’s genoemd. Unwrapping 
video’s zijn de laatste tijd aan een opmars begonnen op YouTube. Unwrapping video’s zijn onder 
andere interessant wanneer je zelf een product mogelijk wil bestellen. De uitpakker geeft meestal 
zijn/haar eerste indruk en eerlijke mening mee in het filmpje en worden vaak spannend gemaakt. 
De video’s kunnen sterk differentiëren in thema, leeftijd, onderwerp. Er bestaan unboxing video’s 
van cadeaus, knuffels, speelgoed, maar evengoed van technisch materiaal. Het kan soms om 
heel gekke producten gaan met grappige reacties van de uitpakker tot gevolg. 7 De unwrapping 
video’s kunnen ook heel extreem zijn zoals je ziet bij de tweede videotip hieronder. 
 
Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=MfPXJHU3Ttg 
 
Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=RFmPiEXzhvM 

 
 
Bij de tweede episode ligt de focus op avatars. Een avatar is de gebruikersafbeelding die op 
forums, sociale media, etc. gebruikt worden. Op sociale media worden vaak selfies als avatar 
gebruikt. In videospelletjes is de avatar van een speler een virtueel driedimensionaal personage.  
De avatar kan door de speler bewogen worden bewogen en naar eigen smaak aangekleed en 
gestyled worden. De personages in het videospel ‘The Sims’ zijn bijvoorbeeld avatars (zie foto 
hieronder).  
 

 
 
 

                                            
7 De Waal, I. (z.d.). Libelle legt uit: wat is 'unboxing' en waarom is het zo razendpopulair op 
internet? Geraadpleegd van, https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/libelle-legt-uit-unboxing/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MfPXJHU3Ttg
https://www.youtube.com/watch?v=RFmPiEXzhvM
https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/libelle-legt-uit-unboxing/
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Mogelijke vragen en opdrachten: 
 
♦ Episode 1 

 
• Ga zelf aan de slag! Maak met de klas een eigen YouTube-kanaal aan. 

Maak een filmpje op YouTube/Snapchat/… (kan in duo’s) waarin je 
jezelf aanprijst. Of probeer een saai alledaags voorwerp zo enthousiast 
mogelijk te verkopen. Of meer in de trend van de unwrapping video’s: 
maak een unwrapping video van een voor jullie onbekend voorwerp 
(verpakt door de leerkracht).  
 

Tip: https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=nl 
 

• Overloop met de klas de volgende vragen: 
- Kijken jullie vaak naar YouTube-filmpjes? Naar wat voor filmpjes kijken 

jullie dan? 
- Wie heeft allemaal een YouTube-kanaal? 
- Indien jullie zelf een YouTube-kanaal zouden hebben, welke filmpjes 

zouden jullie hier dan op zetten? 
- … 

 
♦ Episode 3 

 
• In het derde deel neemt Lucy, het besturingssysteem, de controle 

over. Bedenk zelf een besturingssysteem.  
- Hoe zou het besturingssysteem heten? 
- Zou het een man of een vrouw of iets anders zijn en waarom? 
- Welke functies zou het besturingssysteem hebben? 
- Wat zou er mis kunnen lopen als het besturingssysteem de 

controle overneemt? 
- Maak een eigen avatar via de app Myidol-3D Avatar Creator 

(opgelet: enkel voor iOS).  
- … 

 

♦ Algemeen 
 

• Ga in gesprek over de volgende vragen: 
- Hoe ziet jullie avatar (profielfoto) op sociale media eruit?  
- Vinden jullie belangrijk hoe jullie avatar eruit ziet? Waarom wel/niet? 
- Geeft jullie avatar weer hoe jullie in het echt zijn en waarom wel/niet? 
- …  

 
 
 
 

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=nl
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ETHIEK EN MEDIAWIJSHEID 
 
Heel wat kinderen kunnen al vroeg werken met sociale media, maar springen 
hier niet altijd even kritisch mee om. In de media komen regelmatig verhalen 
voorbij van foto’s van jongeren die ongewild online verspreid werden of over 
kinderen die hun gegevens zomaar op het internet gooien zonder te weten 
welke gevolgen dit kan hebben (cfr. sexting, cyberpesten…).  
 
Wist-je-datje: De nieuwe Gentse stadsbibliotheek De Krook is niet alleen een boekenbibliotheek 
maar ook een plaats die mediawijsheid stimuleert en hierrond activiteiten organiseert. Meer 
informatie over rondleidingen in De Krook of een workshop rond mediawijsheid kan je krijgen door 
te mailen naar bibliotheek.scholenwerking@stad.gent. Op woensdagavond 18 oktober vindt er in 
De Krook een lezing plaats over sexting. Meer informatie vind je op 
https://www.apestaartjaren.be/nieuws/apestaartjaren-64-betrapt-op-sexting.  
 
 
Mogelijke vragen en opdrachten: 
 
♦ Algemeen 

 
• Iedereen staat rechtop en schuift de banken aan de kant. De 

leerkracht leest telkens een stelling voor. Wie akkoord gaat met de 
stelling, positioneert zich aan de linkerkant. Wie niet akkoord gaat, 
gaat rechts staan. Bespreek na elke stelling waarom jullie wel of niet 
akkoord gaan met de stelling: 

- Stel dat iemand in jouw buurt overlijdt, zou je dit op Facebook 
zetten? Waarom wel/niet?  

- Iemand die jij niet kent voegt jou toe als vriend. Aanvaard je deze 
persoon? Waarom wel/niet? 

- Je wil meedoen aan een online wedstrijd. Je moet hiervoor heel wat 
gegevens invullen zoals jouw adres, leeftijd, telefoonnummer,… Geef 
je dit? Waarom wel/niet? 

- Je ziet op Facebook een video langskomen van een klasgenootje 
dat gepest wordt. Zeg je dit tegen jouw ouders/leerkracht/… 
Waarom wel/niet? 

- Je hebt ruzie met een vriend of vriendin, zet je die ruzie online verder 
of praat je het face-to-face uit? Waarom? 

- … 
 
Spelletjestip: Master F.I.N.D. van Child Focus. Een spel rond online privacy: 
http://www.childfocus.be/clicksafe/masterfind/  

 
Interessante website: website rond jongeren en nieuwe media: https://www.apestaartjaren.be 

 
 
 
 

mailto:bibliotheek.scholenwerking@stad.gent
https://www.apestaartjaren.be/nieuws/apestaartjaren-64-betrapt-op-sexting
http://www.childfocus.be/clicksafe/masterfind/
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CHALLENGES 
 
Challenges zijn zoals gewone spelletjes, alleen worden ze vaak online 
uitgevoerd of worden er filmpjes van online geplaatst. Om die reden 
verspreiden deze challenges zich als een lopend vuurtje en voert iedereen ze 
plots uit. Ze komen en gaan in de vorm van trends. Er bestaan zowel 
challenges voor volwassenen als voor kinderen en jongeren. Voor 
volwassenen waren er bijvoorbeeld de Ice Bucket-Challenge en de 
Mannequin-Challenge. Nog enkele voorbeelden8:  

- De Whisper-Challenge speel je per 2: de ene draagt een hoofdtelefoon 
terwijl de andere een zin of reeks woorden voorleest. De persoon met 
een hoofdtelefoon moet door liplezen raden wat de verteller heeft 
gezegd.  

Videotip: https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=kC61x9ChfIQ 
 

- De Say Anything-Challenge: je vormt een kring van 5 tot 8 personen. 
Telkens als het jouw beurt is, moet je binnen de 2 seconden een 
willekeurig woord zeggen. Welk woord dat is, maakt niet uit. Zolang het 
nog niet gezegd is geweest in de kring. Telkens wanneer iemand toch 
een woord herhaalt, zet je een streepje. Degene met de minste 
streepjes wint. 

De voorgaande challenges zijn van onschuldige aard. Er bestaan echter ook 
zorgwekkende challenges. Een voorbeeld is de Salt and Ice-Challenge. De 
bedoeling hiervan is om zout en een ijsblokje tegelijkertijd op de huid te 
leggen. 
 
Mogelijke vragen en opdrachten: 
 
♦ Algemeen  

 
• Verzin zelf een toffe challenge. Dit kan een challenge zijn tegen de 

leerkracht of tussen de leerlingen onderling,… Laat de challenge 
binnen de klas beginnen en probeer de challenge te verspreiden en 
populair te maken over de hele school. 
 

• Ga tegen elkaar een challenge aan met make-up: probeer meisjes in 
jongens te schminken en omgekeerd, schmink elkaar in een mannelijke 
emoji,… 

 

  

                                            
8 Willman, K. (2017). Top 13 challenges popular on YouTube. Geraadpleegd van, 
https://turbofuture.com/internet/10-YouTube-Challenges-You-Cant-Miss 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=kC61x9ChfIQ
https://turbofuture.com/internet/10-YouTube-Challenges-You-Cant-Miss


 
 

 20 

REALITEIT VERSUS BEDROG  

Beelden zijn niet altijd wat ze zijn. Beelden op zich kunnen niet liegen, maar 
de fotograaf wel. Vandaag is het makkelijker dan ooit om te liegen met 
beelden, fotoshop wordt te pas en te onpas gebruikt. Heel wat mensen zijn er 
zich echter niet van bewust dat wat ze zien, niet altijd overeenstemt met de 
werkelijkheid. Hier maken reclamemakers al jaren gebruik van: 
 

 

 

Videotip: https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE 

 

Mogelijke vragen en opdrachten: 

♦ Algemeen 
 

• Hieronder zie je 2 dezelfde foto’s: een gefotoshopte foto en de originele 
versie ervan. Zoek de verschillen tussen de foto’s.  
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• Ga zelf aan de slag! Via de app Moldiv kan je zelf foto’s bewerken 
(ogen vergroten, gezicht slanker maken,…). Maak een foto van een 
vriend/vriendin en fotoshop erop los! Met de app Animal Face kan je 
jezelf in een dier omtoveren. Of je kan natuurlijk ook gewoon foto’s 
bewerken op Instagram/Snapchat/… 
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++ FILM- EN BOEKENTIPS ++  
• Lager onderwijs: 

Film: 

  
Boeken: 
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• Middelbaar onderwijs: 

Films: 

 

 Boeken: 
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