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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 dans CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 60 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Blok 1 Solo 
 

 1 maximumscore 1 
begin: krachtig / met spanning 
eind: lichter / meer ontspannen / vloeiend 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 1 
halve cirkel / half rondje  
 
Opmerking 
Als het antwoord cirkel of rondje is, geen scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
herhaling 
 

 4 maximumscore 2 
• ontkennen van zwaartekracht (twee van de volgende): 1 

− relevé 
− lichtheid 
− opgestrekte lichaamshouding 
− armen in de lucht 
− springen 
− (kenmerken van) klassieke dansbewegingen 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• toegeven aan zwaartekracht (twee van de volgende): 1 

− acties naar grond / plié / wave / achterover buigen 
− acties op grond / kruipen / duwen / rollen / steunen 
− (kenmerken van) moderne dansbewegingen 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 5 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
arabesque 
 

 7 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De ene danser neemt de volgende danser mee in zijn dans. 
− De ene danser neemt de dans van de andere danser over. 
− De ene danser geeft in beweging aan wanneer de volgende mag 

beginnen. 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘de dansers dansen samen / ze wisselen elkaar af’, mag 
niet goed gerekend worden. 
 

 8 maximumscore 2 
• structuur: opeenvolging; ook goed: herhaling 1 
• uitleg (één van de volgende): 1 

− opeenvolging: Eerst rent de eerste, dan rent de tweede, etc. Het 
gaat steeds door. Er is een beweging en die neemt de volgende 
danser over en dan weer de volgende danser.  

− herhaling: Er is een herhaling van het stokje doorgeven en weer 
rennen van het rondje in het stadion. De dansers kunnen elkaar 
ook herhalen. 

 
Opmerking 
Het antwoord ‘opeenstapeling’ mag niet goed gerekend worden. 
 

 9 maximumscore 1 
jazz hands; ook goed: fan hands 
 

 10 maximumscore 2 
twee voorbeelden, bijvoorbeeld: 
− voor iedere danser een eigen gebied op het podium zichtbaar afplakken 
− een bij iedere danser verschillende projectie op het achterdoek 
− bij iedere danser verschillend achterdoek qua kleur / soort 
− drie verschillende objecten op de vloer 
 
per juist voorbeeld 1 
 
Opmerking 
Een antwoord vanuit het theatraal middel belichting/licht, bijvoorbeeld ‘wisselen 
van kleur licht’, mag niet goed gerekend worden. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 1 
omdat er (voornamelijk) steeds maar één danser op het toneel is /  
de dansers (voornamelijk) alleen dansen / de dansers na elkaar dansen / 
de dansers (voornamelijk) apart van elkaar dansen / de dansers 
(voornamelijk) solo dansen 
 

 12 maximumscore 1 
abstracte choreografie 
uitleg: Er is niet letterlijk een verhaal terug te zien in de dans. / Het idee is 
omgezet in beweging. 
 
Opmerking 
Alleen als het antwoord en de uitleg juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− De bewegingen zijn ook puur / sober. 
− De bewegingen hebben dezelfde strakke lijnen en hoeken als een werk 

van Mondriaan. 
− De bewegingen zijn net als het werk van Mondriaan abstract. 
 
 

Blok 2 Blaze the Show 
 

 14 maximumscore 2 
• decor en uitleg (één van de volgende): 1 

− omdat de schoenen een plek op het podium hebben / op het 
podium uitgelicht zijn / er staan om een toneelbeeld/sfeer te 
creëren 

− omdat kleding uit de lucht komt vallen 
• attribuut/rekwisiet en uitleg: omdat kleding wordt aangetrokken / 

overgegooid / doorgegeven 1 
 

 15 maximumscore 1 
synchroon / unisono 
tillen 
actie-reactie 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 16 maximumscore 1 
(dance)battle 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
fusion 
 

 19 maximumscore 2  
 
 eerste helft fragment 
urban 
dans 

drie van de volgende: 
− individualiteit  
− freestyle / improvisatie 
− dancebattle 
− acrobatische moves / powermoves 
− afzonderlijk gebruik van verschillende lichaamsdelen  
− draaien en steunen op steunpunten anders dan je voeten  
− frasering van moves 
− slides 
− isolatie 

 tweede helft fragment 

moderne 
dans 

twee van de volgende: 
− natuurlijke lichaamshouding 
− gebruik van natuurlijke bewegingen zoals rollen, rennen 
− acties over de grond waarbij gebruik wordt gemaakt van 

de zwaartekracht 
− bewegelijkheid van de romp, aanzet beweging vanuit 

centrum 
− voeten parallel 

 
per danssoort: het betreffende aantal kenmerken juist 1 
 
Opmerking 
Muziek en kostuum worden buiten beschouwing gelaten. 
 

 20 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 maximumscore 3 
De danseres staat op een verhoging en danst voornamelijk op de plek / groot 
(Ruimte). Ze begint van uit de midden laag en duwt met haar handen omhoog. 
Ze duwt het licht naar verschillende richtingen, vooral naar links en rechts. 
Soms gaat het licht via haar lichaam van links naar rechts door middel van 
waving (urban dansterm). 
Haar lichaam verandert van ronde en hoekige vormen naar vooral veel 
open, maar ook gesloten houdingen. Tegen het einde pakt ze het licht met 
haar hand vast. Vanaf hier gaat de danseres meer verplaatsen (Ruimte). 
Op het podium doet ze een paar breakdance moves (urban dansterm) 
waarbij zowel de lage/diepe als midden laag worden gebruikt. 
Tot slot werpt ze het licht naar haar groep vrienden en gaat bij hen zitten. 
 
indien elf of tien antwoorden juist 3 
indien negen of acht antwoorden juist 2 
indien zeven of zes antwoorden juist 1 
indien minder dan zes antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
De antwoorden links-rechts, rond-hoekig, diep-midden mogen ook zijn 
rechts-links, hoekig-rond en midden-diep. 
 

 22 maximumscore 1 
decoratief; niet goed: economische functie / esthetische functie 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 3 No Longer Silent 
 

 23 maximumscore 2 
• machine-achtig (twee van de volgende): 1 

− unisono 
− gelijkmatig lopen 
− statisch / staccato / robot-achtig 
− herhaling 
− kleine passen / korte bewegingen 
− verschillende schakels die een machine vormen 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• kwelling (twee van de volgende): 1 

− voorovergebogen lopen / voorovergebogen houding 
− weinig ruimte 
− armen in de lucht 
− armen voor de borst gekruist / arm voor buik 
− armen over het hoofd 
− afwerende beweging 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 24 maximumscore 1 
De dansers houden hun handen op de oren. 
 

 25 maximumscore 1 
opeenvolging 
 

 26 maximumscore 2 
• lichaam(shouding) (één van de volgende): 1 

− De danser is gestrekt / staat rechtop. - De overige dansers zijn 
geknield. 

− De danser loopt rechtop. - De overige dansers zijn geknield. 
− De kijkrichting van de danser is recht vooruit. / Hij kijkt niet naar de 

andere dansers. - De overige dansers buigen voorover / achterover. 
− De danser heeft een open lichaamshouding. - De overige dansers 

hebben een gesloten houding. 
• Ruimte (één van de volgende): 1 

− laag: de danser middenlaag - de overige dansers lage/diepe laag 
− vloerpatroon: De danser verplaatst - de overige dansers op de plek 
− bewegingsrichting / focus: de danser van links naar rechts - de 

overige dansers naar achter 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 1 
Tijd 
Kracht 
 
Opmerkingen 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
Het antwoord ‘Ruimte’ mag niet goed gerekend worden. 
 

 29 maximumscore 2 
• eenheid (één van de volgende): 1 

− Het fragment eindigt met alle dansers op een rij als een eenheid. 
− Afgezien van het individu blijft de groep collectief bij elkaar. 
− De groep dansers dansen in eenzelfde danskwaliteit. 

• strijd (één van de volgende): 1 
− De pose die de groep maakt in een opeenvolging ziet er strijdkrachtig 

uit. / diepe houding met een vuist schuin naar boven 
− eindpose (van de groep) met vuist in de lucht  
− krachtige bewegingen (van de solist) 
− innerlijke strijd zichtbaar door op de grond vallen, slaan op de 

grond / armgebaren (van de solist) 
 

 30 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− snel - langzaam 
− onregelmatig (variatie in) ritme - regelmatig ritme 
− kort en lang - lang; ook goed: staccato en legato - legato 
 
per juist antwoord 1 
 

 31 maximumscore 3 
 

 
 
• vloerpatroon duo juist 1 
• begin vloerpatroon drie dansers juist 1 
• eind vloerpatroon drie dansers juist 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 maximumscore 1 
Doordat de muziek (voor en tijdens de tweede wereldoorlog) niet uitgevoerd 
mocht worden, hebben mensen deze muziek destijds niet kunnen horen. 
Door nu de muziek in deze voorstelling te gebruiken is de muziek niet langer 
ongehoord, oftewel no longer silent. 
 

 33 maximumscore 2 
fragment 2: krachtig / hoopvol / energiek / strijdlustig 
fragment 3: drama / kwelling / verdriet / wanhoop / verlangend 
fragment 4: krachtig / spannend / mysterieus 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 34 maximumscore 2 
• esthetische functie: 

De voorstelling is bedoeld om de toeschouwer zich te laten inleven in / te 
laten genieten van een artistiek stuk met (anti-)schoonheid, 
(vervreemding en confrontaties) 1 

• maatschappijkritische functie: 
reactie op een maatschappelijke/politieke toestand: oorlog en wat 
oorlog met mensen doet 1 

 
 35 maximumscore 2 

twee basale dansacties uit: draaien, glijden, lopen, rennen, rollen, springen, 
vallen, met juiste uitleg 
 
voorbeeld van een juist antwoord: 
springen: blijdschap 
rennen: vrijheid om te gaan waar je wil 
 
per basale dansactie met juiste uitleg 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Blok 4 Stampende Stilte, Montenegro 
 

 36 maximumscore 2 
twee eindhoudingen waaruit blijkt dat het tweetal het belangrijkst is en de 
andere groepen één groep vormen 
 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
 

 
 

 
 

 
 
per juiste eindhouding 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 37 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− groepsdans 
− specifieke groepsopstellingen zoals kring en rij 
− aparte vrouwen- en mannenrollen 
− sterke relatie tussen dans en muziek 
− gebruikmaken van stem 
− dans uit een bepaalde streek 
ook goed: dansen met sjaaltje 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
Opmerking 
Een antwoord over kostuums mag niet goed gerekend worden. 
 

 38 maximumscore 1 
dans van de mannen (twee van de volgende): 
− benen gespreid 
− benen hoog 
− been naar achter / minder verticaal 
− gestrekt kruisbeen 
− minder hoge knie 
− grote bewegingen 
− iets vertraagd (aan het einde) 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 2 
• rol (twee van de volgende): 1 

− Ze moedigen de danseressen aan. 
− Ze bekijken de danseressen. 
− Ze praten over de danseressen. 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• kunstvorm: drama 1 
 

 40 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− om de originele dans tot uiting te laten komen 
− om de band tussen muziek en dans te versterken 
 

 41 maximumscore 1 
van oorsprong: sociale functie; ook goed: levensbeschouwelijke functie / 
recreatieve functie 
in het theater: esthetische functie 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
 



 

 GT-0414-a-15-1-c 16 lees verder ►►► 
 

6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Solo, Hans van Manen, Nederlands Dans Theater 
bron 2 Blaze the Show, Anthony van Laast, Rhythm-entertainment 
bron 3 No Longer Silent, Robert Battle, Introdans 
bron 4 Stampende Stilte, Montenegro, Internationaal Danstheater* 
 
* Het Internationaal Danstheater is het professionele dansgezelschap dat voorstellingen brengt met 
muziek en dans uit alle windstreken. Het gezelschap laat publiek op een aansprekende manier kennis 
maken met de rijke (dans)cultuur van verschillende volken. Met respect voor het verleden gaat het 
Internationaal Danstheater op zoek naar vernieuwing, door de samenwerking aan te gaan met 
hedendaagse (internationaal) gevestigde kunstenaars die voorstellingen maken vanuit hun oorsprong. 
Daarnaast krijgen (jonge) Nederlandse choreografen nadrukkelijk de gelegenheid om hun artistieke en 
creatieve visie op tradities, rituelen en verscheidenheid te onderzoeken en vorm te geven in een 
voorstelling. Het gezelschap danst ook producties speciaal voor jeugd.  
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