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Beste leerkracht,

Binnenkort gaan jullie met de klas kijken naar de voorstelling DaDaKaKa. 

In deze bundel vind je achtergrondinformatie over deze voorstelling en inspiratie om ermee aan de slag te gaan in de de klas, 

zowel om te gebruiken voor- als na de voorstelling.

De voorstelling die jullie gaan zien is gemaakt door het gezelschap Tuning People. De kern van dit gezelschap bestaat uit een 

theatermaker, een geluidsontwerper en een choreografe. De voorstellingen van Tuning People zijn daardoor vaak een mengeling

van theater, dans, beeldende kunst en muziek in de meest brede zin van het woord. 

Niet alleen de kinderen die in de theaterzaal zitten zijn publiek maar ook de ouders of  leerkrachten die de kinderen begeleiden. 

Daarom maakt Tuning People ’volwassen voorstellingen voor kinderen’ die tegelijk ’kindervoorstellingen voor volwassenen’ zijn. 

Naar het theater gaan kan op die manier een ervaring zijn die je samen deelt.

Hopelijk kunnen jullie samen genieten van DaDaKaKa.





VOORBEREIDING

WAT IS THEATER?

Omdat de voorstellingen van Tuning People eerder collages zijn dan verhalen is het goed even de definitie van theater op te rekken.

Theater is een opeenvolging van acties die voor een publiek worden uitgevoerd. 

Er zijn verschillende vormen van theater. 
Theater waar je een verhaal in volgt, theater waar veel in gesproken wordt, theater waarin gedanst en gezongen wordt, 
theater dat heel serieus is, theater met poppen, theater waar bijna geen taal in zit, theater met veel mensen op het podium of  met 1
persoon op het podium, of  met niemand op het podium!

WELK SOORT THEATER ZOU DaDaKaKa KUNNEN ZIJN?

Probeer aan de hand van de volgende tekst samen een beeld te vormen van wat jullie te wachten staat. 
Het woord ZOU is heel belangrijk. Probeer het open te houden een verschillende mogelijke antwoorden te vinden. 
Het is een beetje als voelen aan een cadeautje dat nog is ingepakt!

DaDaKaKa is een op hol geslagen cabaret. 
Verschillende acts doordrongen van wilde creativiteit volgen elkaar op.
DaDaKaKa is een combinatie van hoekige dans, gebroken pianomuziek, geflipte beelden en gestoorde teksten.
DaDaKaKa is een voorstelling over wat kan en wat niet kan. De wereld barst van de regels, in deze voorstelling zijn er geen:
een schilderij kan zingen en letters kunnen dansen.

DaDaKaKa is een hedendaagse versie van dadaïstische cabaretten uit 1916.

Wat is een cabaret?
Wat zou een op hol geslagen cabaret kunnen zijn?
Wat is creativiteit?
Hoe zou hoekige dans eruit zien?
Hoe zou gebroken pianomuziek kunnen?
Wat zouden de geflipte beelden kunnen zijn?
Hoe zouden gestoorde teksten kunnen klinken?

WAT IS HET DADAÏSME?

Dit hoofdstukje kan je zelf  zo lang en zo kort behandelen als je zelf  wil. 
Het dadaïsme kan een heel inspirerend onderwerp zijn om een knutselles, een filosofieles, een geschiedenis les rond te bouwen. 
Je kan er ook voor kiezen om het dadaïsme in het kort uit te leggen en na de voorstelling er langer op door te gaan. 
Achteraan deze bundel vind je een nog een aantal bladzijden informatie over het dadaïsme.

Het dadaïsme ontstond 100 jaar geleden en verzette zich tegen de 'beschaafde' wereld door zotte conventieloze, 
vaak grappige kunst te maken.

Wat is beschaafd?
Wat is verzetten?
Wat is conventieloos?
Wat is kunst?



Tijdens de 1ste wereldoorlog vormden enkele kunstenaars een groep. Ze vonden elkaar in hun afkeer tegen de oorlog en de 
samenleving waarin zo'n oorlog mogelijk was. Deze kunstenaars werden later bekend als de dadaïsten.
Het begon allemaal in februari 1916 met het cabaret Voltaire in Zurich. Door het cabaret vergaten mensen de oorlog en hun 
dagelijkse zorgen even. De kunstenaars wilden de maatschappij die tot deze oorlog had geleid, veranderen.
Ze wilden het publiek wakker schudden door het te provoceren. Het kon niet gek genoeg. 
Er werden gedichten voorgelezen die alleen maar uit klanken bestonden. 
Gemaskerde danseressen traden op in kostuums van papier-maché. Terwijl iemand iets voordroeg, trommelde een ander op de 
tafel of  luidde iemand anders een koebel. Naast al het plezier werd er ook fel gediscussieerd, want ook al wilden ze niets met oorlog 
te maken hebben, ze hadden er wél een mening over. Ook over kunst werd veel gesproken. 
Wat was de waarde van kunst in een samenleving van oorlog?

Op een dag werd besloten dat de groep een naam moest hebben. Er bestaan verschillende verhalen over hoe de naam precies 
ontstond, maar het werd DADA. Het was de perfecte naam. Het had geen enkele betekenis en leek volkomen willekeurig te zijn ontstaan,
net als de wereld om hen heen.

Vaak probeert kunst ons de dingen anders te laten bekijken. Of  helpt ons te fantaseren.
Hieronder vind je enkele opdrachtjes die de fantasie aanspreken. DaDaKaKa is een aaneenschakeling van muziekstukken, 
beelden, bewegingen en teksten die je individueel kan interpreteren. DaDaKaKa is een fantasiebom.

Er is in het kijken naar kunst geen juist of  fout. Dat maakt kunst leuk. Soms wordt er heel gewichtig gedaan over kunst. 
Maar dat is niet altijd de bedoeling, er is gewichtige bedachte kunst en er is meer gevoelsmatige kunst. In het kijken naar kunst 
mag je je gevoel volgen. Als je een gevoel volgt kan je geen fouten maken, een gevoel is een gevoel.

OPRDRACHTJES
die je kan uitproberen voor de voorstelling

Fantasiewoord:
Zoek in een woordenboek een moeilijk woord waarvan je denkt dat je klasgenoot het niet kent. Laat je klasgenoot fantaseren 
over wat het woord kan betekenen en vergelijk het nadien met de betekenis die in het woordenboek staat. Soms is je gefantaseerde
uitleg veel leuker dan de echte betekenis. Bedenk nu zelf  woorden  die niet bestaan en geef  ze een betekenis.
Bedenk nieuwe woorden voor alledaagse objecten zoals een boom. 
En misschien bestaat er wel een ander woord voor een boom die nat is van de regen? 

Muziekverhaal:
Luister samen naar een stuk (klassieke) muziek. Terwijl je luistert schrijf  je op welke beelden deze muziek bij je oproept. 
We hebben het dan niet over de instrumenten maar over je fantasie. Misschien hoor je wel een heel verhaal of  heb je verschillende 
beelden die niets met elkaar te maken hebben zoals in een droom. Je zal merken dat er verschillende verhalen en beelden uitkomen.
Zo gaat het ook met onze voorstelling. Iedereen mag zelf  bepalen wat hij of  zij gezien heeft.

Het geheim van het schilderij:
Bekijk samen een abstract schilderij. Wat zou het kunnen betekenen? Wat zie je erin? Hoe voel je je erbij? 
Sommige mensen zien hetzelfde anderen zien weer iets anders. 
Soms zien mensen wat anderen zien wanneer die persoon vertelt wat hij/zij ziet.
(zie voorbeelden) 
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WAT BETEKENT DE TITEL DADAKAKA?

Ontleedt samen de titel

DaDa = dadaïsme*, maar dan korter

DaDa = een stokpaardje, of  iets wat iemand leuk vind

DaDa = babytaal

KaKa = iets anders

KaKa = iets wat iemand maakt

DaDaKaKa = iets anders dan dadaïsme

DaDaKaKa = 2xD, 2xK en 4xa

DaDaKaKa = iets wat iemand maakt dat iemand anders leuk vindt

De volgende opdrachten kan je zowel als voor als na de voorstelling geven

Mini-objectentheater: 

Zoek elk 5 kleine objecten uit (een pen, een rolletje plakband, een propje papier)

Ga tegenover elkaar zitten. Tussen jullie is het podium, de objecten zijn de acteurs. 

Laat de acteurs opkomen en een toneelstuk spelen zonder woorden. Je mag wel klanken gebruiken.









NABESPREKEN

Theater moet je niet altijd direct begrijpen. Soms kan een toneelstuk als een droom zijn.
Theater kan ook juist veel vragen bij je oproepen. En dat is goed. Vaak zijn er op een vraag verschillende antwoorden mogelijk. 
Wat jij in een toneelstuk ziet kan verschillen van wat een klasgenootje of  de leerkracht ziet. Het is dan ook interessant om je 
verschillende ervaringen te delen. Zo kom je te weten hoe de andere iets bekijkt.
In het verlengde van het korte nagesprekje dat de acteurs al deden kan je nu zelf  nog even doorgaan. 
De acteurs hebben op het einde van het nagesprekje gevraagd of  de kinderen elkaar vragen wilden stellen en die samen
op te lossen. Welke vragen zijn er nog gesteld en welke antwoorden zijn er op gegeven? 

Het zal ook verschillen wie het toneelstuk leuk vond en wie niet. Dat is logisch want niet iedereen houdt van dezelfde dingen. 
De ene houdt van voetbal en klassieke muziek de andere van heavy metal en vissen. 
Wat belangrijker is waarom je iets leuk vond en waarom niet. 

OPDRACHTEN VOOR NA DE VOORSTELLING

Make-up 

We nemen de make-up van de acteurs onder de loep. We fantaseren hier op verder...
De leerlingen mogen per 2 gaan staan. en tekenen een nieuw gezicht op het gezicht van hun partner.
Op je voorhoofd kan je een mond schilderen, ogen kunnen op je kaken staan en een snor staat misschien wel naast je neus?



Deze man heeft het over het speelgoedmanifest.

Wat is een manifest precies?

Wat wil hij duidelijk maken?

Verzamel foldertjes uit de speelgoedwinkel , schaar en lijm en ga aan de slag!

Verzin ook een naam voor je nieuw stuk speelgoed.

Het speelgoedmanifest

Maak een klankgedicht met woorden die uit 

kranten en tijdschriften geknipt zijn
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Ten slotte nog wat meer info over het dadïsme




