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De opleiding Docent Dans van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studen-
ten op om zowel in het funderend onderwijs als 
in het actuele veld van amateurdans te werken. 
Amateurdans is voortdurend in beweging en 
daarmee ook het curriculum waarin dansdocen-
ten worden opgeleid. Zo groeit de laatste jaren de 
belangstelling voor wat wel ‘integrated dance’ of 
inclusiedans wordt genoemd: lessen en voorstel-
lingen waarin mensen met verschillende fysieke, 
verstandelijke en psychische mogelijkheden 
samen dansen. In dit kader stelt Korsakoy (2020) 
dat inclusiviteit en diversiteit belangrijke onder-
werpen zijn in de hedendaagse amateurdans. 
Huidige en toekomstige dansdocenten dienen 
zich in deze thema’s te verdiepen vanwege de 
groeiende vraag naar meer capabele dansdocen-
ten voor inclusieve danseducatie.

De term inclusie is een breed begrip met een 
veelvoud aan invullingen. Van Dale geeft als defini-
tie van inclusie: “Insluiting, het tegenovergestelde 
van uitsluiting.” Deze maatschappelijke insluiting 
heeft onder andere betrekking op mensen met of 
zonder functiebeperking. Lebeer (2002) en Van 
Hove (1999) stellen dat inclusie gaat over het fun-
damentele recht ‘om erbij te mogen horen’ op alle 
levensdomeinen in de maatschappij, waaronder 
school en vrije tijd. Bolsenbroek en Van Houten 
(2020) onderscheiden twee manieren waarop 
inclusie kan worden benaderd: vanuit individuele 
personen en vanuit de samenleving. Inclusie vanuit 
het perspectief van de persoon betekent dat je 
in alle onderdelen van je leven gelijkwaardig kunt 
meedoen met anderen. Vanuit het perspectief van 
de samenleving is inclusie een maatschappelijke 
opdracht waarbij gezamenlijk gebouwd wordt aan 
een samenleving waarin iedereen welkom is en 
gelijkwaardig kan participeren. 

Het onderwijs is een belangrijk terrein waarop 
inclusie betrekking heeft. Zo erkennen belang-
rijke internationale organisaties als UNESCO de 
waarde van “Education for all” (UNESCO, 2021) 
en willen zich hieraan committeren. De Boer, Pijl 
en Minnaart (2011) zien docenten als sleutelper-
sonen voor implementatie van inclusief onder-
wijs. Volgens hen spelen hierbij, naast kennis en 
vaardigheden, positieve attitudes van de docent 
een belangrijke rol voor inclusief onderwijs.

De opleiding Docent Dans onderstreept het 
maatschappelijke belang van inclusie en wil een 
voortrekkersrol nemen in de ontwikkeling van een 
inclusieve(re) danseducatie. De opleiding stelt 
zich ten doel om afgestudeerde dansdocenten 
zodanig op te leiden dat zij startbekwaam zijn om 
in een steeds inclusievere samenleving dansles te 
geven. De uitdaging is dat het onderwerp inclusie 
in de opleiding Docent Dans nu nog voornamelijk 
intuïtief wordt benaderd. Vanuit de opleiding is 
het verzoek gedaan onderzoek te doen naar expli-
ciete handvatten voor de docent dans studenten 
welke gaan lesgeven in inclusieve amateurdans. 

In deze verkenning wordt gekeken of een case 
study bij Stichting ReDiscoverMe aanknopings-
punten kan bieden voor het beschrijven van een 
inclusieve dansdidactiek. Deze Amsterdamse 
organisatie onder leiding van Damar Lamers 
verzorgt hedendaagse danslessen voor men-
sen zonder – en met chronische ziektes zoals 
Parkinson en Multiple Sclerose. ReDiscoverMe 
organiseert (nog) geen bijscholingscursussen, 
maar Lamers wil wél haar kennis overdragen aan 
de studenten van de opleiding Docent Dans van 
de AHK, waar ze sinds april 2021 tevens de artis-
tiek leider van is. 

“Diversity is being asked to the party; 
inclusion is being asked to dance”

Verna Myers (in Cho, 2016)

Inleiding

Mihai Pruna ̌   en Margriet de Jong in de voorstelling Ik en de Ander, 2021.  
Foto: Sjoerd Derine.
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DANS ALS MIDDEL VOOR HET 
VERBETEREN VAN HET FYSIEKE EN 
MENTALE WELZIJN
In de afgelopen twintig jaar is er vanuit de we-
tenschap steeds meer interesse naar muzikale 
en dansante interventies voor mensen met 
neurodegeneratieve ziektes, zoals Parkinson, 
Multiple Sclerose en Alzheimer’s. In deze we-
tenschappelijke literatuur gaat de interesse 
voornamelijk uit naar de mogelijkheden van dans 
om de gezondheid te verbeteren, of in ieder geval 
de achteruitgang te remmen. Daarbij is er vooral 
aandacht voor het verbeteren van het fysieke 
functioneren middels danslessen (Carapellotti et 
al., 2021; McNeely, Duncan, Earhart & McNeely, 
2015a; McNeely, Duncan, Earhart & McNeely, 
2015b), of om het cognitieve functioneren en het 
mentale welzijn te verbeteren (Dhami, Moreno & 
DeSouza, 2015).  

Uitgangspunten bij dit soort onderzoek is dat 
zowel lichaamsbeweging als passieve en actieve 
muzikale en dansante interventies (naar muziek 
luisteren of een instrument spelen) een positief 
effect kunnen hebben op de hersenen en het 
cognitief functioneren van mensen - jong en 
oud. Beweging en een rijke leeromgeving (die 
het leren van een nieuwe vaardigheden biedt) 
stimuleren de aanmaak van nieuwe hersencellen 
(Mullier et al., 2017). Dans wordt daarom ook 
in verband gebracht met de behandeling van 
neurodegeneratieve ziekten, omdat je bij een 
dansles immers beweegt op muziek én nieuwe 
vaardigheden ontwikkelt. Vanwege de complexe 
bewegingen en het aanleren van nieuwe dans-
passen, zou dans mogelijk een langdurig positief 
effect kunnen hebben op de hersenen en cogni-
tieve vaardigheden (Müller et al, 2017). Andere 

vormen van lichaamsbeweging, zoals lopen en 
fietsen, zouden daarvoor te repetitief en simpel 
zijn (Müller et al, 2017). Deze uitgangspunten 
maken dat danslessen aantrekkelijk kunnen zijn 
voor bijvoorbeeld mensen met de ziekte van 
Parkinson.

Maar naast het mogelijk verbeteren van de 
gezondheid, er is nog een reden dat dansinterven-
ties populair zijn: dans is een aangename sociale 
en kunstzinnige activiteit die een specifieke groep 
geïnteresseerden trekt (Van Berkel & Heijnen, 
2020). En dát zorgt ervoor dat mensen naar de 
lessen blijven komen, terwijl met name ouderen 
zich vaak niet kunnen motiveren om langdurig te 
sporten en voortijdig met een interventie stoppen. 
Groepsactiviteiten die sociale interactie stimule-
ren (zoals danslessen) staan erom bekend hogere 
participation rates te hebben, zo vermelden ook 
Duncan en Earhart (2014). Deze continue deel-
name aan interventies is enorm belangrijk, vooral 
bij mensen met neurodegeneratieve ziekten. Ten 
eerste zijn de fysieke voordelen van lichaamsbe-
weging vaak kortdurend en is het daarom nood-
zaak dat mensen in beweging blijven. Ten tweede 
zijn Parkinson, MS en Alzheimer’s chronische 
ziekten waarvoor nog geen behandeling bestaat. 
Langdurige interventies in de vorm van dansles-
sen zouden de ontwikkeling van symptomen van 
Parkinson, MS en Alzheimer kunnen vertragen 
(Bearss & DeSouza, 2021). 

Tot slot kan het sociale aspect van de dansles 
een positief effect uitoefenen op het mentale 
welzijn van mensen. Depressie komt namelijk veel 
voor bij patiënten met een neurologisch probleem 
en dansen kan de symptomen van depressie 
verminderen (McNeely et al, 2015b). Deelnemen 
aan danslessen is dus niet alleen gezond én leuk, 
maar ook gezond omdat het leuk is.

Theoretisch kader

Peter Huntelaar en Anneloes van Schuppen in de voorstelling Ik en de Ander, 2021.  
Foto: Sjoerd Derine.
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Op dat moment was er nog geen wetenschappe-
lijk onderzoek naar danslessen voor mensen met 
de ziekte van Parkinson gedaan (Chang, 2015). 

In de danslessen voor mensen met Parkinson 
en hun naasten die de MMDG op verzoek van BPG 
ging organiseren zijn dan ook in eerste instantie 
gericht op het beleven van dansplezier. Daarnaast 
leren deelnemers op een creatieve manier om-
gaan met specifieke zorgen omtrent balans, 
cognitie, motorische vaardigheden, depressie 
en lichamelijk zelfvertrouwen. Het gaat volgens 
MMDG nadrukkelijk niet om danstherapie, maar 
om therapeutische danslessen met live muziek. 
Wel is er een adviserend comité van neurologen, 
onderzoekers en professionele verzorgers betrok-
ken bij de ontwikkeling van de danslessen.

De wekelijkse lessen van MMDG duren 75 
minuten en worden gehouden in een balletstudio 
(Westheimer, 2007). Voor de les begroeten de 
docenten de deelnemers één voor één en is er tijd 
voor een informeel praatje. De dansles houdt de 
structuur van een traditionele balletles aan. De 
warm-up ‘aan de barre’ vindt echter zittend op 
een stoel plaats, of soms staand naast de stoel 
met de rugleuning als barre. Het traditionele 
‘midden’ van de les vindt staand aan de barre 
plaats, in plaats van los staand in het midden van 
de studio, zodat de deelnemers beter hun even-
wicht kunnen bewaren. Daarna verplaatsen de 
deelnemers zich al dansend across the floor. Het 
einde van de les, wanneer er traditioneel een stuk 
repertoire geoefend wordt, is vervangen door een 
frase die de docent (of een van de deelnemers) 
leidt en de anderen nadoen. De instructies zijn 
beeldend, met veel gebruiken van metaforen, 
om de deelnemers te motiveren en het hele 
lichaam bij de beweging te betrekken. De deel-
nemers worden niet individueel door de docent 
gecorrigeerd. 

Bijzonder aan de visie van Dance for PD, zoals 
het programma van MMDG heet, is dat ze uitgaan 
van de premisse dat dansers expert zijn op het 
gebied van het bewegende lichaam. Dansers 
weten alles over het rekken en versterken van 
spieren, over balans en ritme, en over het bewe-
gen met lichaam, geest en emotie. Hun lessen 
voor mensen met de ziekte van Parkinson worden 
gegeven door professionele dansers - ook wel 
‘teaching artists’ genoemd. Verder wordt er 
materiaal uit verschillende dansstijlen gebruikt, 
waaronder moderne dans, ballet, tap, volksdans, 
stijldansen, en het repertoire van MMDG.

In 2020 bereikt de MMDG met Dance for PD 
650 deelnemers in New York. Dat aantal verdub-
belt zodra ze, gedwongen door de pandemie, 
beginnen met het aanbieden van de danslessen 
via Zoom (McGuire, 2020). Dankzij deze lessen 
dient de methode van de MMDG als inspiratie-
bron voor een groeiend netwerk van organisaties 
die danslessen voor mensen met Parkinson 
aanbieden. Inmiddels zijn er samenwerkingen 
met 300 organisaties in 30 staten en 25 andere 
landen, waaronder Mexico, Canada, Australië, 
Engeland, Schotland, Italië, Duitsland, Israël, 
India én Nederland. 

METHODIEKEN IN NEDERLAND
Nadat Marc Vlemmix, artistiek leider van Dans-
huis Station Zuid, de diagnose Parkinson krijgt 
besluit hij in 2012 Dance for Health op te richten. 
Ontevreden met de bestaande methoden in fy-
sieke training voor Parkinsonpatiënten, vraagt hij 
Andrew Greenwood (balletmeester bij Danshuis 
Station Zuid) om hem te helpen (Switch2Move, 
z.d.). Samen onderzoeken ze hoe dans bij zou 
kunnen dragen aan Vlemmix’s fysieke en mentale 
welzijn – en dat van anderen. Daarbij laten ze zich 
inspireren door het Dance for PD programma van 
de MMDG. 

De danslessen van Dance for Health lijken 
op de lessen van Dance for PD (Greenwood, 
2017). De lessen worden wekelijks gegeven en 
duren 60-75 minuten. Tijdens het eerste deel van 
de les, zitten de deelnemers op hun stoel, met 
alle stoelen gearrangeerd in een cirkel of in een 
V-vorm richting de spiegel, zodat iedereen elkaar 
goed kan zien. Het laatste deel van de les staan 
de deelnemers voor een follow-the-leader dans 
exploratie. Greenwood gebruikt net als de docen-
ten van Dance for PD veel beeldende metaforen 
om zijn dansers in beweging te krijgen en hun 
fantasie te prikkelen, maar hij blijft zelf wel de les 
leiden. Daarnaast beschikt Greenwood ook over 
een grote dosis humor en een berg charisma, wat 
de sfeer in de danslessen enorm ten goede komt. 
Hij gebruikt geen live muziek, maar afspeellijsten 
op zijn laptop of telefoon. 

Na een aantal jaar is Greenwood bijscholings-
cursussen gaan geven om andere docenten in hun 
methode op te leiden. Mede door deze bijscho-
lingscursussen zijn er in Nederland veel meer 
aanbieders van danslessen voor mensen met 

Onderzoek bevestigt dat dansante inter-
venties een positief effect kunnen hebben op 
de gezondheid, met name bij ouderen (Dhami 
et al., 2015). Wat betreft de behandeling van 
chronische ziektes zoals Parkinson en MS zijn de 
effecten van danslessen op de fysieke en mentale 
gezondheid nog weinig eenduidig (McNeely et al, 
2015a; McNeely et al, 2015b). De dansinterven-
ties worden doorgaans vergeleken met andere 
interventies zoals fitnesslessen of fysiotherapie, 
als de interventie überhaupt al vergeleken wordt 
met een controlegroep. Dit maakt het moeilijk 
de resultaten te duiden en de effectiviteit van 
dansinterventies te bepalen. In hun review, 
vergelijken Shanahan en collega’s (2015) dertien 
onderzoeken naar dansinterventies voor mensen 
met de ziekte van Parkinson. Op basis van die 
data concluderen de onderzoekers dat twee 
wekelijkse danslessen van een uur een positief 
effect kunnen hebben voor Parkinsonpatiënten. 
Het is echter nog niet duidelijk welke dansstijl 
daarbij het meest effectief is en of de effecten 
ook langdurig van aard zijn. Ook een recente me-
ta-analyse concludeert dat er nog geen “robust 
body of evidence” is waarmee de heilzaamheid 
van dans voor Parkinsonpatienten kan worden 
onderbouwd (Carapellotti, Stevenson & Doumas, 
2020, p. 23).

EEN INCLUSIEVE DANSBENADERING
Het idee dat dans allerlei positieve effecten kan 
teweegbrengen voor mensen met neurodegene-
ratieve ziektes is een stimulans voor de deelname 
van een brede groep mensen aan dans. Dit 
betekent echter nog niet dat dat de benadering 
van dans als ‘medicijn’ echt inclusief is. Schu-
man (2007) stelt dat inclusief onderwijs alleen 
mogelijk is wanneer onderwijsprofessionals 
het medische model achter zich laten en gaan 
denken en handelen vanuit een sociaal model. 
Vanuit het medisch model wordt een danser met 
een beperking als patiënt gezien en het doel is 
om een patiënt zoveel mogelijk ‘beter’ te maken. 
Het zieke of gehandicapte lichaam is vanuit dit 
perspectief ‘fout’, want het kan niet goed mee-
draaien in de maatschappij, en moet zodoende 
verbeterd worden zodat het dat wel kan. Het 
sociale model vertrekt vanuit het principe dat 
personen met een beperking volwaardige burgers 
zijn met gelijke rechten. Het gaat niet om een 

geest of lichaam dat verbeterd moet worden, 
maar om de wijze waarop de maatschappij (in-
clusief de dansles) ingericht wordt zodat mensen 
wel kunnen deelnemen. 

Bij inclusieve danslessen draait het er dus 
om dat docenten en de dansers uitgaan van hun 
mogelijkheden en niet van hun beperkingen. 
Verder is een belangrijk kenmerk dat iedereen 
in de dans les welkom is en er geen uitsluiting 
plaatsvindt op basis van bijvoorbeeld leeftijd, 
gezondheid, of ervaring met dans. Inclusie vanuit 
het sociale model is voor dansdocenten relevant, 
omdat het verzorgen van lessen aan personen 
met ziektes of andere beperkingen geen (medi-
sche) specialisatie is, maar onderdeel zou moeten 
zijn van de kennis en vaardigheden van elke 
(aankomende) dansdocent. 

DANSLESSEN MET MENSEN  
MET PARKINSON
Vanaf 1980 wordt er, vooral in het Verenigd 
Koninkrijk, geëxperimenteerd met een inclusieve 
benadering van danseducatie (Oonk, 2017). 
Bekende voorbeelden zijn danslessen die toe-
gankelijk zijn voor mensen met het syndroom 
van Down en mensen in een rolstoel. Omdat dit 
onderzoeksvoorstel zich richt op een case study 
van een dansgroep met deelnemers met Parkin-
son en MS, gaan we wat dieper in op het ontstaan 
van danslessen voor specifiek deze doelgroep. 

De Mark Morris Dance Group (MMDG) in 
New York City was in 2001 de eerste die begon 
met het geven van danslessen aan mensen met 
de ziekte van Parkinson (Dance for PD, z.d.). Ze 
organiseerden deze danslessen op verzoek van de 
Brooklyn Parkinson Group (BPG) die een activi-
teit zocht waarbij patiënten en hun mantelzorgers 
niet alleen konden bewegen, maar ook even hun 
zorgen konden vergeten. De vele doktersafspra-
ken en de door BPG georganiseerde lezingen over 
Parkinson bevestigden BPG-leden allemaal in hun 
patiënt-zijn, viel BPG-directeur Olie Westheimer 
op (2007). Ze zag dat er was behoefte aan een 
activiteit die gewoon leuk was en die de leden 
samen met hun familie en vrienden konden doen. 
Ze koos voor dans omdat het een sociale activi-
teit is, je er leert je lichaam te beheersen, en het 
was reeds bekend dat muziek met een duidelijke 
beat mensen met Parkinson kan helpen in het 
initiëren van ritmische bewegingen (zoals lopen). 
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gestimuleerd, ook wanneer de ziekte verergert 
of de symptomen veranderen, want deelnemers 
leren op een creatieve manier omgaan met de 
uitdagingen die de veranderingen in hun lichaam 
hen biedt. 

Eén ander aspect waarop de danslessen 
van RDM van andere ‘scholen’ verschilt, is 
bijvoorbeeld dat er alleen hbo-geschoolde dans-
docenten en stagiaires voor de groepen staan, 
dus geen ‘teaching artists’. Dit zijn bij voorkeur 
dansdocenten die stijl overstijgend en transcul-
tureel hebben leren lesgeven, in lijn met de visie 
op dans educatie van de opleiding Docent Dans 
van de AHK. Bij elke les zijn er maar liefst twee 
docenten en één stagiair aanwezig, die beurte-
lings oefeningen aanbieden en daarnaast zelf 
meemaken en meedansen. Hierdoor vindt tijdens 
de les, naast de dansinstructie, ook individuele 
begeleiding, side-coaching, participatie en 
co-creatie door de docenten plaats. Het do-
cententeam komt anderhalf uur voor de dansles 
samen om de afgelopen les te evalueren, nieuwe 
oefeningen uit te proberen, en het lesplan en de 
leerdoelen van die dag te bespreken. Hierdoor 
evolueert de didactische kennis constant en blijft 
de didactische aanpak up to date.

de ziekte van Parkinson, MS en Reuma. Enkele 
andere organisaties die deze danslessen aanbie-
den zijn: Meer dan dans, PLEXUS, De Meerpaal, 
Dare to Move, Groenhuysen, Danswatjekan, 
Los in Dans en Adem, Dansend in Balans, 
Beweeg&Dans, Kadans, ZitDans, Danspark, Dans 
op Recept, én ReDiscoverMe (ReDiscoverMe, 
z.d.). 

Opvallend aan deze methodieken in Nederland 
is dat de lessen niet exclusief worden aangebo-
den aan mensen met de ziekte van Parkinson en 
hun vrienden en familie, maar dat doelgroep is 
uitgebreid naar andere mensen met een neuro-
degeneratieve ziekte, zoals Multiple Sclerose en 
Alzheimer’s, of chronische ziekten zoals reuma. 

DE INCLUSIEVE DANSLESSEN VAN 
REDISCOVERME

“Zingeving van mijn leven is mijn grootste 
angst geweest. Dat ik dat niet meer zou 
hebben nu dat ik MS heb. Hoe kan ik nog 
waardevol zijn voor de maatschappij? Hoe kan 
ik teruggeven? Wie ben ik nu nog? Dat zijn 
allemaal vragen die in me opkwamen.” 
Damar Lamers  
(2021, persoonlijke communicatie)

Eén van de leerlingen van Andrew Greenwood is 
Damar Lamers, tevens de initiatiefnemer van dit 
onderzoeksvoorstel. Zij belandt in zijn danslessen 
nadat ze MS blijkt te hebben en op zoek gaat naar 
passende danslessen. Lamers runt dan al jaren 
de stichting TjillSkillz, waarmee ze met jongeren 
werkt met dans, theater, rap en spoken word. 
In Lamers’ lessen ligt de focus op de mogelijk-
heden en eigen creativiteit van de deelnemers, 
en precies dat herkent ze in de danslessen van 
Greenwood. Om meer te leren over zijn metho-
diek neemt ze deel aan zijn bijscholingscursus 
voor dansdocenten in Berlijn. Ook assisteert ze 
hem een aantal keer bij zijn lessen. 

In 2017 richt Damar Lamers stichting 
ReDiscoverMe (RDM) op, om te onderzoeken hoe 
dans ingezet kan worden om het eigen lichaam te 
herontdekken (vandaar de naam ReDisoverMe). 
Ze begint danslessen voor mensen tussen 25 en 
65 jaar met en zonder Parkinson, MS, en andere 
chronische ziekten te organiseren in Amsterdam. 
Deelnemers zonder ziekte zijn nadrukkelijk 
ook welkom bij deze danslessen. Ze beschrijft 

deze lessen dan ook als ‘inclusiedans’, waarbij 
deelnemers hun artisticiteit te onderzoeken en 
ontwikkelen, wat bij kan dragen aan een positief 
zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrou-
wen. Lamers werkt in haar lessen sterk vanuit de 
collectiviteit van de groep, waarbij de expressief/
creatieve en choreografiegerichte methodisch- 
didactische benaderingswijzen (Bergman, 2012) 
een belangrijke rol spelen. 

De danslessen van RDM duren 75 minuten en 
vinden wekelijks plaats in de dansstudio’s van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het 
eerste half uur van de dansles die de docenten 
van RDM geven lijkt sterk op de danslessen van 
Andrew Greenwood. De deelnemers zitten in 
een cirkel op stoelen en worden door een paar 
docenten door verschillende oefeningen geleid. 
Maar daarna laten de docenten, in tegenstelling 
tot Greenwood en Dance for PD, de deelnemers 
een half uur lang op een speelse manier in 
tweetallen werken (‘partnering’). Tot slot gaan 
de deelnemers samen een kwartier aan de slag 
met een maakopdracht (‘instant composition’), 
waardoor de deelnemers op elkaar leren vertrou-
wen en van elkaar kunnen leren. De resultaten 
van deze maakopdracht worden daarna aan elkaar 
getoond en er worden tips en feedback gegeven 
(‘sharing’). 

Er is dus in de lessen van RDM meer ruimte 
voor improvisatie en reflectie dan bij de andere 
methodes. Ook kunnen dansers van RDM als 
ze willen ook naar een dansvoorstelling toe-
werken. Hiervoor is gekozen omdat artistieke 
zeggingskracht voor Lamers heel belangrijk is. 
Met TjillSkillz merkte ze bovendien dat het een 
magisch en helend proces is om op het podium 
te staan met een stuk waar je hard aan gewerkt 
hebt. Een proces dat het leerrendement van de 
danslessen vermenigvuldigt en nog meer per-
soonlijke groei stimuleert. Dit wordt bevestigd 
door een kwalitatief participerend onderzoek dat 
Anna Carapellotti en collega’s (2021) uitvoer-
den naar de danslessen van ReDiscoverMe. Zij 
concluderen dat deelname de deelnemers helpt 
om de zorgen over hun patiënt-zijn en ziekte te 
ontstijgen. Terwijl veel andere dansinterventies 
de nadruk leggen op het leren van danspassen 
en het leren beheersen van het lichaam, krijgen 
de deelnemers van de RDM lessen de kans te 
ontdekken welke expressieve en communicatieve 
mogelijkheden hun lichaam (nog) heeft. Hierdoor 
wordt continu hun persoonlijke ontwikkeling 
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RDM Class bij Stichting Netwerk Kersenboogerd.  
Foto: Marcel Rob.

RDM Class bij Chassé Dance Studio's Amsterdam.  
Foto: Joia Mendes.

Een moment uit een contactimprovisatie tijdens de RDM Class in Chassé Dance Studio's Amsterdam.  
Foto: Joia Mendes.

Presentatie Just the Beginning met Christine Gravemaker-Scott en Mike Veerman in Chassé Dance Studio's Amsterdam. 
Foto: Joia Mendes.
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Voorstelling Ik en de Ander, 2021.  
Foto: Sjoerd Derine.
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