
 
 

Schoolvoorstelling seizoen 2023/2024 
Graag sturen u hierbij ons aanbod van de schoolvoorstelling voor seizoen 23-24. Met ingang van het 
huidige seizoen zijn onze twee ensembles samengevoegd tot één groot ensemble dat onder andere 
grootschalige familievoorstellingen voor jong tot oud presenteert, die we ook als schoolvoorstelling 
aanbieden. Ons motto daarbij is topklasse voor iedereen!  
 
Introdans is een reizend gezelschap met internationaal toonaangevend dansrepertoire, waarmee 
zowel een volwassen als een jong publiek wordt bediend. Eigentijdse moderne dans voor een brede 
smaak en een groot publiek. Ontmoeting, educatie, participatie en inclusie zijn al jarenlang verankerd 
in ons werk. Introdans is niet van wegwerpkunst. Je moet naar de geschiedenis kunnen kijken om je 
eigen tijd te begrijpen. Komend seizoen bieden we één geweldige klassieker aan als 
schoolvoorstelling: Swan Lake! 
 

Swan Lake - een klassieker vol humor in een hedendaags jasje! (6+) 
Speelperiode: 16 december 2023 tot en met 10 maart 2024. 
 

   
 
Een nieuwe traditie bij Introdans: elk jaar rond kerst maken we een nieuwe jeugd- en 
familievoorstelling voor het héle gezin. Een klassieker uit de danstraditie in een hedendaags jasje 
zoals alleen Introdans dat kan. We presenteren deze groots gemonteerde voorstelling met het totale 
tableau, ruim twintig dansers in een oogstrelend decor en op de originele, ontroerende en 
majestueuze muziek van Tsjaikovsky.  
 
De schoolvoorstelling wordt aangepast naar een versie van 60 minuten, en is geschikt voor iedereen 
vanaf 6 jaar, met diverse haakjes voor een uitgebreid educatieprogramma. De schoolvoorstelling 
gaat vergezeld van live en online tools, zoals live hosting door een Introdansdocent en een 
uitgebreide digitale lesbrief met onder meer een online doe-mee dansinstructie. 
 
Over Swan Lake  
De choreografie van Swan Lake is van de Belgische choreograaf Stijn Celis. Celis maakte deze 
innovatieve eigentijdse versie eerder voor Bern Ballet en Ballett Theater Basel. Zijn versie – vol 
humor – is nu voor het eerst te zien in Nederland in de uitvoering van Introdans. Celis concentreert 
zich in het beroemde verhaal van de prins die moet trouwen, op de moeder-zoon relatie en de 
motieven van de prins om te ontsnappen aan de klauwen van de monarchie. Het gaat over het 
ontwaken van de zintuigen en het vinden van een eigen weg. 



 
De pers schreef destijds over Swan Lake: “Het Zwanenmeer van Stijn Celis bewijst dat een van de 
grootste en bekendste klassiekers uit de balletliteratuur ook met humor verteld kan worden. Op een 
visueel verbluffende manier geënsceneerd, met gevederde dansers die uit de toneelhemel naar 
beneden zweven.” Theaterkompass.de  
 
Praktische informatie 
Geschikt voor | Groep 3 tot en met groep 8 van het primair en speciaal primair onderwijs. 
Opvoeringslocatie | De grote zalen van de schouwburgen. 
Duur | Eén uur. Er is geen pauze. 
Tijden | 10.30 en 13.30 uur. NB aangepaste aanvangstijden in overleg. 
Publieksbegeleiding | Introdans biedt geen publieksbegeleiding aan bij de schoolvoorstelling. 
Hiervoor zorgt het cultuurpunt in overleg met de schouwburg. De voorstelling wordt gehost door een 
docent van Introdans. 
Aantal leerlingen | Maximaal 600 leerlingen per voorstelling (exclusief begeleiders). Het cultuurpunt 
organiseert de inschrijvingen. Neem contact op met Jamy Schinkelshoek als er meer leerlingen 
worden aangemeld. 
 
Educatiemateriaal 
Lesbrief | Swan Lake bevat een uitgebreide digitale lesbrief: deze wordt op de webpagina 
www.introdansvoorjou.nl geplaatst zodra gereed. Een digitale voorbereiding voor de leerkracht en 
de leerlingen met informatie en films over de voorstelling, klassikale voorbereidende- en 
verwerkingsopdrachten en een klassikale doemee-dansinstructie.  
 
Boeken en Kosten 
Uitkoopsom | € 1.500, - excl. btw. incl. auteursrechten.  
Dit is exclusief de huur van de betreffende schouwburg: het cultuurpunt maakt zelf zakelijke 
afspraken met de betreffende schouwburg. Ook het vervoer van en naar de schouwburg is niet 
inbegrepen. 
 
Het cultuurpunt kan de schoolvoorstelling bij Introdans in optie nemen via Jamy Schinkelshoek. Na 
definitieve boeking van de schoolvoorstelling mailt Introdans een overeenkomst naar het 
cultuurpunt.   
 
Vervoer 
Het cultuurpunt / de scholen regelen zelf het vervoer van de leerlingen naar het theater. 
In de provincie Gelderland kan dit geregeld worden via de regeling Retourtje Cultuur Gelderland 
https://www.cultuuroost.nl/retourtjecultuur/. 
 
Meer informatie en boekingen  
Jamy Schinkelshoek - Introdans 
026 3512111 
jamy.schinkelshoek@introdans.nl  
 

https://www.theaterkompass.de/beitraege/schwanensee-ballett-von-stijn-celis-musik-von-peter-i-tschaikowsky-theater-basel-49909
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