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11.1 Podiumvoorstellingen

Ben je weleens naar een voorstelling gaan kijken? Of heb je zelf weleens opgetreden?
Misschien droom jij van een leven als muzikant, of wil je graag actrice worden. Het kan
ook zijn dat je er liever naar kijkt en luistert. Dans, theater en muziek horen een beetje bij
elkaar. Het zijn kunstvormen die op een podium of in een clip of film te zien zijn. Er zijn
ook veel verschillen. Bijvoorbeeld in smaak. Houd jij meer van klassiek ballet, met hoge
sprongen? Of gaat je voorkeur uit naar een headspin in een breakdance battle? Zo veel
smaken, zo veel stijlen.

11.2 Podiumvoorstellingen: Dans

In de film zag je drie dansstijlen: klassiek ballet, moderne dans en breakdance. Het oudst
van deze drie stijlen is klassiek ballet. Het is ontstaan in de 17e eeuw in de paleizen van
de Franse koningen. Er was in die tijd geen internet, tv of gaming. De mensen vermaakten
zich met andere dingen. Ze hielden uitbundige feesten waar gedanst werd. Misschien heb
je zelf op ballet gezeten of een andere stijl beoefend. Dan weet je dat dans ontspant. Het
geeft een goed gevoel en door te bewegen blijf je gezond. Ter vermaak werden aan de
hoven van de koningen ook voorstellingen opgevoerd. Dans om naar te kijken in plaats
van zelf uitvoeren. Heb jij weleens een dansvoorstelling gezien in het theater? Het is een
totaalervaring. Je zit in de zachte pluche stoelen, het licht dimt, de muziek speelt. Het
decor is mooi vormgegeven en de kostuums zien er prachtig uit. De dansers voeren de
passen perfect uit, zoals we dat zelf niet kunnen. Je kunt even wegdromen op je stoel.

ONTWIKKELING DANS
Misschien vind je klassiek ballet niet helemaal passen bij jouw stijl. Dat vonden sommige
dansers in het begin van de 20e eeuw ook. Zij hebben een nieuwe dansstijl ontwikkeld op
moderne muziek. Soms herken je daar nog bewegingen uit het klassieke ballet in. Veel
moderne dansvoorstellingen worden in het theater gegeven. Het kan zijn dat je nooit
naar de schouwburg gaat, maar wel veel interesse hebt in dans. Sommige stijlen zijn
ontstaan op plekken buiten het theater. Breakdance is daar een voorbeeld van. Het
ontstond in de arme wijken van New York, gewoon op straat. Het is onderdeel van de
hiphopcultuur. Toen die muziek op straat gedraaid werd, zochten mensen naar nieuwe
dansvormen die daarbij pasten. Wat breakdance extra aantrekkelijk maakt, is het
wedstrijdelement, de battle. Hierin nemen dansers het tegen elkaar op. Tegenwoordig
zien we breakdance op allerlei plekken, het is wat bekender geworden. Soms zie je deze
straatstijl zelfs in het theater.
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11.3 Podiumvoorstellingen: Muziek

Net als dans heeft ook muziek zich ontwikkeld. In de tijd van de Franse koningen werd
klassiek ballet op klassieke muziek uitgevoerd. Die twee horen bij elkaar. Nog steeds
wordt er veel naar klassieke muziek geluisterd, maar in de loop van de tijd zijn daar heel
veel andere stijlen bijgekomen. Wat is jouw favoriete muziekstijl? Mensen hebben een
duidelijke voorkeur. Je smaak vertelt iets over jou. Misschien is jouw muzieksmaak wel
terug te zien in je kledingkeuze. Muziek en identiteit, hoe je over wilt komen, gaan samen.
Daarnaast brengt muziek je in een bepaalde stemming. Je emoties worden erdoor
beïnvloed. Daarom wordt muziek veel gebruikt in theaterstukken en in films. Steeds vaker
experimenteren muzikanten met het mixen van verschillende stijlen. Heb jij gehoord welk
muziekstuk in de film uit een mix van stijlen bestaat?

11.4 Theatervormen

Theater is lang geleden (500 v. Christus), in Griekenland ontstaan. Theater hoort bij mensen,
net als muziek en dans. In de oudste vormen werden deze drie gecombineerd. In het oude
Griekenland geloofde men dat er meerdere goden waren. Om de goden te vereren werden
zij nagespeeld door acteurs. In de loop van de tijd zijn daaruit verschillende theatervormen
ontstaan. Vandaag de dag kun je allerlei soorten theater bekijken. Je ziet voorstellingen
waarin de acteurs alleen bewegen, mime. Of je kunt naar een voorstelling op muziek,
musical, gaan kijken. Sommige voorstellingen worden in de schouwburg gegeven, anderen
buiten, bijvoorbeeld straattheater en locatietheater. Er bestaan verdrietige, ontroerende
toneelstukken die ons iets leren over het leven. Daarnaast heb je cabaret waarin de
comédien ons laat lachen en ons vrolijk maakt.

Mime of bewegingstheater.
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MIME
Zoals je al weet ontstond theater in het oude Griekse rijk. Mime betekent in het oud Grieks
'Bewegen'. Mime is een theatervorm waarbij vooral de bewegingen of het lijf belangrijk
zijn. Als je de voorstelling bekijkt valt het lijf meer op dan de tekst. Je zou het theaterzusje
van dans kunnen noemen. Sommige theatergezelschappen maken van het mimetheater
bijna acrobatiek. Je kunt ook denken aan elementen van sport die in de voorstelling
terugkomen. In het Nederlands noemen we deze theatervorm ook wel bewegingstheater
oftewel beeldend theater. We kijken meer dan dat we luisteren naar tekst.

Charlie Chaplin, filmscene.

BEELDEND THEATER
Beeldend theater is vaak grappig. Doordat de acteurs niet vertellen wat ze doen maar
het uitbeelden zullen de gebaren en bewegingen 'groot' gespeeld moeten worden, een
beetje overdreven. Emoties horen we niet maar lezen we af van de gezichten. Dat levert
een grappig effect op.
In de begintijd van de film was het nog niet mogelijk om geluid bij de beelden te draaien.
Dat betekent dat alle films gebruikmaakten van 'beeldend theater'. Situaties werden
uitgebeeld en niet verteld. Heel soms kwam er een foto tussendoor waarop een zwarte
achtergrond met witte tekst wat uitleg stond. De beroemdste acteur van de stille film is
Charlie Chaplin. Hij was een meester in de komische uitbeelding. Hij kwam altijd in dezelfde
kleding in beeld, je herkent hem aan zijn pak, hoedje, wandelstok en snorretje. Ook zijn
loopje is heel herkenbaar.
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Comedia dell arte.

COMMEDIA DELL’ARTE
In Italië werd in de 16e eeuw het commedia dell’arte populair. Een groep acteurs speelde
een voorstelling waarbij vooral geïmproviseerd werd. Improviseren betekent het ter
plekke verzinnen van het verhaal en spel. Wat de acteurs zeggen en doen staat niet van
tevoren vast in een scenario en wordt dus ook niet geoefend. In de voorstellingen die men
op straat speelde, werden roddels en commentaar op de politiek verwerkt. De acteurs
improviseerden en daardoor konden de laatste nieuwtjes in het optreden verwerkt worden.
Het publiek smulde daarvan. Omdat de voorstelling daardoor aanstootgevend kon zijn
werd er besloten dat de teksten verboden werden. Zo werd het commedia dell'arte een
mimevorm of beeldend theater; een voorstelling waarbij niet gesproken werd.

Stand-up comedy.
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STAND-UP EN CABARET
Je bent vast weleens naar een show van een stand-upper geweest of hebt de filmpjes
daarvan op YouTube bekeken. Het lijkt alsof stand-upshows bij deze tijd horen. Maar niets
is minder waar. Rond 1880 had je in Amerika vaudeville-shows. Het waren optredens van
allerlei artiesten; dansers, goochelaars en acrobaten. Tussen de verschillende optredens
door sprak de stalmeester het publiek toe. Hij kondigde de volgende act aan en maakte
grappen om het publiek te vermaken. Het was de eerste vorm van stand-upcomedy. In
Nederland bestaan cabaretshows langer dan stand-upcomedy. Een stand-upper
improviseert meer. Hij bedenkt van tevoren niet precies hoe de show moet verlopen. Hij
laat zich inspireren door het publiek. Een cabaretier bedenkt van tevoren de hele show.
Veel cabaretiers wisselen muziek en liedjes af met grappen en verhalen.

Musical.

MUZIEK

MUSICAL
Musicals zijn enorm populair. Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt een musical
over gemaakt. Sommige musicals bestaan al jaren en worden telkens opnieuw uitgevoerd.
Denk aan The Lion King, Miss Saigon, Sjakie en de chocoladefabriek en vele andere musicals.
Sommige musicals worden maar een seizoen gespeeld. Niet iedereen is even weg van
musical. Sommigen hebben liever een verhaal met veel diepgang. Musical is vooral vrolijk
theater. De liedjes zijn op muziek die goed in het gehoor ligt. Je kunt het al vrij snel
meezingen. Ook dans heeft een grote rol in musical. De verhaallijn wordt als een wervelend
geheel gebracht; mooie decors en kostuums, dans en zang en maar weinig tekst.

9Bronnenboek Podium



Opera.

OPERA
In opera wordt nooit gesproken. Het verhaal wordt al zingend verteld. Anders dan in een
musical is de muziek klassiek. Opera's zijn vaak al lang bestaande verhalen en
muziekstukken. De verhalen zijn bekend bij het publiek. Daarnaast wordt de tekst van de
liederen vaak boven het podium getoond. Zo kun je meelezen en het verhaal volgen. Er is
veel aandacht voor de kostuums in opera.

Muziektheater.

MUZIEKTHEATER
In muziektheater is er veel meer aandacht voor tekst. Het theaterstuk wordt afgewisseld
met muziek. De muziek komt erbij en neemt niet de plaats in van het verhaal. In
muziektheater kom je allerlei mengvormen tegen. Van moderne tot klassieke muziek.
Soms zie je naast de acteurs een band op het podium.
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Tragedie.

TRAGEDIE
De tragedie is ontstaan in het oude Griekenland. Een tragedie vertelt een verhaal over
een held waarmee het niet goed afloopt. Een tragedie heeft geen happy end. In de loop
van de eeuwen zijn de tragedies die de Grieken op hebben geschreven bewaard gebleven.
Nog steeds worden deze toneelstukken opgevoerd. Een van de eerste tragedies was Medea,
geschreven zo'n 450 jaar voor het jaar nul. Nog altijd is dit toneelstuk wereldberoemd en
wordt vaak opgevoerd. Toneelschrijvers zetten het verhaal telkens in een ander jasje,
zodat het in de tijd van nu past. Maar de emoties blijven gelijk, die zijn van alle tijden.

Poetry Slam.

POETRY SLAM
Zoals je hebt gelezen zijn er veel voorstellingen waarbij er een combinatie van dans, muziek
en toneel wordt gemaakt. Maar ook combinaties met andere kunstvormen zijn mogelijk.
Poetry slam combineert gedichten met een optreden. Poetry slam is een soort wedstrijd
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waarbij gedichten worden voorgedragen voor een publiek. Het gaat daarbij niet alleen om
de tekst maar ook om hóe het wordt voorgedragen. Je zou het kunnen vergelijken met
een mc die nummers aan elkaar praat. Het wedstrijdelement doet een beetje denken aan
een breakdance battle. Je meet elkaars krachten, het sterkste optreden wint.

Performance.

PERFORMANCES
Performances worden in musea gegeven. Sommige beeldende kunstenaars houden zich
niet alleen met schilderen en beeldhouwen bezig maar doen performances. Zoals een
schilderij wordt opgehangen in een museum, zo doen zij een act in het museum. Het publiek
kan langslopen en kijken. Anders dan een voorstelling heeft de performance geen verhaallijn
met begin en eind. De kunstenaar wil iets duidelijk maken. Met de performance roept de
kunstenaar emoties op bij het publiek. Het publiek kan vrolijk worden of zich ongemakkelijk
voelen.

11.5 Thema's in theater

Een voorstelling gaat altijd over iets! Soms is het een oud verhaal. Zoals je al eerder las
worden sommige Griekse tragedies nog steeds gespeeld. Ook andere bekende
toneelstukken worden telkens in een nieuwe versie ten tonele gebracht. Dat zijn
theaterstukken van bekende theaterschrijvers. Misschien heb je weleens van Shakespeare
gehoord. Hij leefde in de 16e eeuw in Engeland. Zijn toneelstukken worden nog elke dag
wereldwijd gespeeld. Van sommige toneelstukken werden films gemaakt. Bijvoorbeeld
van Romeo en Julia. Een tragisch liefdesverhaal dat niet goed afloopt. De liefde is een
thema van alle tijden. Ook in jouw leven speelt vast het een en ander rond de liefde. We
kennen allemaal het nare gevoel van liefdesverdriet. Dat is dus een heel herkenbaar thema
- in de tijd van Shakespeare en nu.
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