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Beste lezer,
Eindeloos geïnspireerd door de rauwe energie en de stijlen van de straat laat ISH Dance Collective al twee
decennia zien dat grenzen niet bestaan. Met onze eigentijdse voorstellingen vertellen we verhalen die de toeschouwer inspireren een eigen weg te kiezen. ISH richt zich daarbij in het bijzonder op jonge mensen. Door
het spelen van voorstellingen, het geven van workshops en het organiseren van binnen- en buitenschoolse
educatieprojecten, bereiken wij jaarlijks een grote groep kinderen en jongeren. Alle activiteiten richten zich op
het inspireren van onze deelnemers en toeschouwers door het delen van verhalen, ervaringen en podiumkunst.
In onze uitingen en samenwerkingen zijn wij altijd opzoek naar de eigenheid en kracht van de performers en
deelnemers. Waar sta jij in jouw kracht? Waar voel jij je jezelf? Waar heb jij plezier in?
In deze brochure vindt u al onze voorstellingen, workshops en lessenreeksen voor het voortgezet onderwijs. Wij
kijken uit naar een samenwerking waarin wij zoveel mogelijk jongeren kunnen inspireren met onze verhalen,
stijl en werkwijze.
— ISH Dance Collective
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FTBLL (ALLE LEEFTIJDEN)
VOORSTELLING IN HET THEATER
MEI 2022: Theater de Meervaart (Amsterdam), Parkstad Limburg Theaters (Heerlen), Theater Carré (Amsterdam)
JANUARI T/M MAART 2023: tournee door Nederland

Kijk voor onze speciale schoolvoorstellingen en onze landelijke tournee op onze website.
ISH Dance Collective brengt een ode aan voetbal met de theatervoorstelling FTBLL – Can you kick it. Begeleid
door vette hiphop-beats haalt choreograaf Marco Gerris streetskills naar het theater in deze wervelende productie. De internationaal gerenommeerde cast van freestyle voetballers, straatvoetballers en breakers knalt
van het podium met flitsend voetenwerk, indrukwekkende powermoves en hypnotische danssequenties.

VOORBEREIDENDE WORKSHOP FTBLL
Het is mogelijk om een voorbereidende workshop te boeken voor uw klas(sen). In deze workshop gaan onze
vakdocenten aan de slag met het ontdekken van de kracht van de klas.
Wie zijn de verschillende individuen, hoe kunnen zij elkaar versterken? Onze vakdocenten delen hun verhaal
en de verhalen van de spelers van FTBLL. Jongeren ervaren in de workshop hun eigenheid en de kracht van de
groep. Onder begeleiding van de vakdocent, verwerken zij de uitkomsten in een theatrale presentatie.

Workshop: 1,5 uur | Kosten: vanaf € 150,00 |

Locatie: op school of (in overleg) in het theater.

Wij adviseren maximaal 20 deelnemers per vakdocent en komen graag met meerdere vakdocenten indien de groep groter is.
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KNOCK- OUT (12+)
VOORSTELLING IN HET THEATER
OKTOBER 2022 – DECEMBER 2022: tournee door Nederland.

Kijk voor onze speciale schoolvoorstellingen en onze landelijke tournee op onze website.
In Knock-Out buitelen fysieke scènes over elkaar heen, als in een rollercoaster. De voorstelling zit vol acrobatische trucs en visuele effecten. Het publiek krijgt geen tijd voor bezinning, zit zwetend op zijn stoel, met een
verhoogde hartslag. Deze ode aan de actiefilm is te zien in theaters door heel Nederland.
De klungelige en ietwat naïeve Larry en zijn ontevreden echtgenote worden gekidnapt. Zijn steenrijke vader
krijgt het verzoek om een aanzienlijk bedrag te betalen voor hun vrijlating. Terwijl ze wachten op het losgeld,
verschijnen er ongenode gasten aan de deur. De verwarring wordt steeds groter en iedereen raakt met iedereen in gevecht, in een ultieme poging het geld veilig te stellen. En dan is er ook nog een geheimzinnige cowboy
met een gitaar, die de gebeurtenissen aan elkaar zingt.
Knock-Out is een fysieke komedie over hebzucht en gierigheid, geïnspireerd op films van de Coen Brothers en
Jackie Chan. Een coproductie met Jakop Ahlbom Company en DeLaMar Theater.

VOORBEREIDENDE WORKSHOP KNOCK-OUT
In deze workshop gaan de deelnemers zich zoveel mogelijk toe-eigenen. Ze nemen de leiding, maken de beste
deals, pakken zoveel als ze kunnen. We onderzoeken hoe we egoïsme en materialisme kunnen uitvergroten tot
het maximale. Aan het eind van de workshop stellen wij onszelf de vraag: hoe ver ga je om te krijgen wat je wil?
Workshop: 1,5 uur

|

Kosten: vanaf € 150,00

|

Locatie: op school of (in overleg) in het theater.

Wij adviseren maximaal 20 deelnemers per vakdocent en komen graag met meerdere vakdocenten indien de groep groter is.
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DORIAN (15+)
VOORSTELLING IN HET THEATER
MEI 2023 T/M JUNI 2023: in het theater te zien.

Kijk voor onze speciale schoolvoorstellingen en onze landelijke tournee op onze website.
Deze voorstelling is gebaseerd op ‘The Picture of Dorian Gray’, het beroemde boek van Oscar Wilde uit 1891.
Dorian is een samenwerking van Het Nationale Ballet, de Junior Company en ISH.
In deze versie van Marco Gerris (ISH) en Ernst Meisner (Nationaal Ballet) is Dorian een jong en succesvol model,
dat op zoek is naar zijn eigen identiteit, zijn onschuld en uiteindelijk zichzelf verliest. Want wat gebeurt er met je
als je schoonheid iedereen lijkt te verblinden? Als je als jong mens plots applaus en adoratie oogst en je wereld
een wereld vol feesten en extravagantie wordt? Hoe weet je dan naar welke stemmen je moet luisteren? Hoe
blijf je bij jezelf, en echt? Kan een mens de verleidingen die bij beroemd zijn horen weerstaan?
Live muziek, uitgevoerd door Het Balletorkest onder leiding van Marzio Conti.

VOORBEREIDENDE WORKSHOP DORIAN
In deze workshop gaan jongeren met vakdocenten van ISH en het Nationaal Ballet aan de slag rondom de
vraag ‘wie en wat vormt jou?’ Ben je in staat om zelf richting te geven aan jouw eigen pad? Er wordt niet alleen
over dit onderwerp gesproken maar ook in geschreven tekst, in beeld en beweging gedurende 1,5 uur gedachten uitgewisseld.
Workshop: 1,5 uur

|

Kosten: vanaf € 200,00

|

Loavcatie: op school of (in overleg) in het theater.

Wij adviseren maximaal 20 deelnemers per vakdocent en komen graag met meerdere vakdocenten indien de groep groter is.
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LESSENREEKS HIPHOP DANSSTIJLEN
Onderdelen: breakdance, popping, locking.
Gedurende acht weken komt een danser van ISH Dance Collective naar school om jongeren mee te nemen naar de wereld
van de hiphop dansstijlen. Jongeren maken kennis met popping, locking en breakdance. Hiernaast leren zij over andere
onderdelen van de hiphop cultuur, zoals de muzikale en beeldende stroming. Aan het eind werken we toe naar een kleine
presentatie voor de school. Dit kan zijn in de vorm van een optreden of een korte film die de jongeren zelf maken. Zijn er
jongeren die echt geen plezier hebben in bewegen? Wij zorgen ervoor dat iedereen betrokken is bij het project. Dit kan ook
•

in de vorm van filmen of regie-assistentie zijn.

Michel Schnater

Kosten vanaf € 800,00 per groep

LESSENREEKS ISH A WAY OF LIFE
ISH is meer dan alleen een danscollectief. ISH is een netwerk van mensen die allemaal geloven in de ISH Way of Life filosofie: door de persoonlijke verhalen en ervaringen van deelnemers als startpunt te nemen, laten we deelnemers zien dat zij
ertoe doen en ze zelf richting aan hun leven kunnen geven.
Geïnspireerd op deze gedachte biedt ISH een lessenreeks aan van 8 weken waarbij de vakdocenten van ISH op zoek gaan
naar de eigenheid en kracht van elk individu. Als groep wordt er gewerkt aan een product. Dit kan een voorstelling zijn, een
film of een presentatie. Onder begeleiding van de vakdocent(en) kiest elke jongere zijn eigen rol. Ook jongeren die geen
verdere ambities hebben met dans wil ISH verwelkomen en inspireren, en meegeven dat iedereen ergens goed in is en dat
het belangrijk is je eigen stem te vinden en die te laten horen en te blijven ontwikkelen. Dit kan zijn in de rol van schrijver,
regie-assistent, choreograaf of bijvoorbeeld decorontwerper.
Kosten vanaf € 800,00 per groep
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Onze volledige speellijst vindt u op onze website
www.ishdancecollective.com
U kunt via onze website uw wensen aan ons doorgeven via een contactformulier of direct contact met
ons opnemen via educatie@ishdancecollective.com
Heeft u een specifieke wens of aanvraag buiten ons
vaste aanbod? Neem gerust contact met ons op.

Schipluidenlaan 12e
1062 HE Amsterdam
+31 (0)20 468 5422
educatie@ishdancecollective.com
www.ishdancecollective.com
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