Welkom!
Met trots presenteren we MYTHE. Een dansfilm van de cursisten van BplusC
Dans en Theater. We nemen je mee in de wereld van mythologische wezens en
spannende verhalen. Fantasievolle avonturen uit de oudheid in een nieuw
jasje, gedanst door onze talenten!
Dit jaar was een jaar als geen ander voor de dansers en theatergroepen van
BplusC. Want wat doe je als je niet meer naar de studio kunt komen om samen
te dansen en voorstellingen te maken? Met een bijzonder
doorzettingsvermogen zijn de lessen online doorgegaan. Daar is een start
gemaakt met de voorstelling. Maar wat een fantastisch moment was het om
weer samen les te mogen krijgen!
Nu kunt u genieten van het resultaat. In de film komen heel veel verschillende
dansstijlen aan bod. We willen die diversiteit vieren en hopen iedereen aan te
steken en te inspireren om ook in beweging te komen en om via kunst verhalen
te vertellen!
Team en docenten
BplusC Dans en Theater

1. Ouverture
Het boek gaat open...

Docent: Demilee Warmenhoven
Danser: Nynke
Les: Spitzen 12+
Muziek: Act II Variation 1: Andante – Adolphe Adam

2. Running Hermes
Hermes, de zoon van Zeus en de Boodschapper van de goden komt enthousiast het goede nieuws
brengen dat het leven op aarde weer kan beginnen. Terwijl hij komt aangerend schreeuwt de god:
Let's get it started!

Docent: Tim Kromhout
Dansers: Abigail, Anna, Arne, Bente, Elise, Emily Jane, Leila, Nynke, Olivia
Les: Talentklas 1 en 2
Muziek: Lets get it started - Black Eyed Peas

3. Leprechaun
Aan het einde van de regenboog heeft de Leprechaun zijn pot met goud verstopt. De Leprechaun wil
zijn schatten absoluut niet kwijt en bewaakt ze dus zorgvuldig, (of toch niet zorgvuldig genoeg…).

Docent: Francine van der Kamp
Dansers: Aurélie, Hester, Jula, Lauren, Fiona, Aletta, Sara, Ahinoam
Les: Kleuterdans 4+
Muziek: Irish music - Fit Kids

4. Egyptische godinnen Meret en Bastet
De Egyptische godin Meret is de godin van zang en vreugde. Op Meret’s hoofd is meestal een
Lotusbloem te zien en ze had vaak een offerschaal in haar handen waarmee ze naar de hemel reikt.
De godin Bastet, staat ook wel bekend als de ‘kattengodin’, omdat ze vaak wordt afgebeeld als een
vrouw met een kattenhoofd. Ze is de godin van de vreugde van het leven, dans en muziek.

Docent: Francine van der Kamp
Dansers: Isabella, Nafas, Zoe, Lily, Ada, Alexis, Mae, Sophie, Mariflor, Francesca
Les: Kinderdans 6+
Muziek: Valley of the queens – Ayreon en Don't stop the party - Black Eyed Peas

5. Cupido
Cupido is de Romeinse God van de liefde. Met zijn vleugeltjes en een pijl-en-boog schiet hij hartjes
om mensen en goden verliefd te laten worden.
Docent: Nina Broeke
Dansers: Noa, Stella, Sammy, Naomi, Sofie, Alice, Isa, Chantille, Norma
Les: Streetdance 12+
Muziek: Sweet Dreams – Beyonce en: Somebody - Natalie La Rose

6. Why so serious?
Pallas Athena is een van de voornaamste godinnen uit het Griekse pantheon. Ze was godin van de
beheerste oorlogvoering en vrede. Ook was ze godin van de wijsheid, beschaving, de politieke
gemeenschap van de stad en beschermster van verschillende Griekse steden en tot slot
beschermgodin van handwerklieden

Docent: Nina Broeke
Dansers: Abigail, Arne, Bente, Emily Jane, Nynke
Les: Talentklas 2 Jazz
Muziek: James Hayden: Something About you

7. De gouden standbeelden van koning Midas
Koning Midas was een hebberige man. Toen hij 1 wens mocht doen, koos hij ervoor dat alles wat hij
zou aanraken in goud zou veranderen. Hij rende door zijn paleis en raakte alles aan wat hij kon
vinden en stuk voor stuk veranderde alles in goud. In zijn tuin zien wij prachtige gouden beelden, of is
het wat anders? Misschien zijn het wel danseressen die langzaam in goud aan het veranderen zijn...

Docent: Demilee Warmenhoven
Dansers: Anna, Elise, Emma, Anna, Olivia, Leila, Carice
Les: Klassiek 9+
Muziek: La Fille Mal Gardee: Clog Dance – Ferdinant Hérold

8. Tableau Athene
De kindertheater groep heeft met een aantal Griekse verhalen ‘gestoeid’. Hier tonen zij in een
tableau vivant het verhaal van Athene. Uiteraard met hier- en daar ons eigen kindertheater sausje.
Docent: Britt Fievez
Spelers: Yma, Kai, Elias, Clotilde, Sanne, Rika, Felix, Dominique, Camilla, Lenka, Yrsa, Annelief
Les: Kindertheater 8+

9. De Sirenen
De sirenen waren verleidelijke maar gevaarlijke wezens die zeelieden naar hun rotseilanden lokten
waarop hun schip te pletter sloeg. Aantrekken en afstoten. Verleiden maar ook verwoesten. Wie
wordt er verslonden door de zee?

Docent: Kirsten Mieog en Lenna Schouten
Danser: Abigail, Arne, Bente, Emily Jane, Irea, Nynke
Les: Dansteam
Muziek: So Close – Olafur Arnalds (edit)

10. Eros
Eros is in de Griekse mythologie de god van de liefde en het schoonheidsverlangen. Eros maakt
mensen (door middel van zijn pijl en boog) op slag verliefd. Zelfs de goden waren niet veilig voor
hem! Zou Eros wellicht ook mensen kunnen opvrolijken?

Docent: Francine van der Kamp
Dansers: Anna, Amandine, Eline, Lotte, Stine, Yaël
Les: Dansmix 8+
Muziek: Candy - Robbie Williams

11. In de nacht horen wij Nyx
Nyx was de Griekse en romeinse oer-godin van de nacht. Zelfs Zeus had veel respect voor haar en
deed zijn best haar tevreden te stellen.
Docent: Nina Broeke
Dansers: Emma, Isa, Florine, Mirte, Robin, Sarah, Therrah
Les: Streetdance 10+
Muziek: Firefly - Mura Masa en Kings & Queens - Ava Max

12. La Bayadère
Deze Indiase tempeldanseressen beschermen de heilige tempels. Zij dansen, versieren de tempel
met bloemen en eren de beelden van de goden. De zon gaat onder en het is tijd om te waken. Zij
dansen voor de goden, maar met deze exotische dans betoveren zij werkelijk iedereen die komt
kijken.

Docent: Demilee Warmenhoven
Dansers: Bente, Emily Jane, Nynke
Les: Klassiek 12+
Muziek: Indian Princess – Derek & Brandon Fiechter

13.

Thor

Thor is de Noorse god van de donder. Hij staat voor ordeschepper tussen de chaos. En chaos is er
zeker. In de verte zien we een grote reus die alles vernietigd, en die moet natuurlijk worden
verslagen! Gelukkig is het verslaan van reuzen Thor’s specialiteit. Daar komen een heleboel
supersterke helden aan!

Docent: Demilee Warmenhoven
Dansers: Ian, Morris, Konstantyn, Francesco, Jillis, Thomas, Shun, Haru, Felix
Les: Boysclass 6+
Muziek: The Dark World – Brian Tyler & Immortals – Fall Out Boy

14.

Avatar

Deze dans is deels gebaseerd op mythologie. De inspiratie voor deze dans kwam voort uit de
tekenserie ‘Avatar’. ‘Avatar’ volgt de avonturen van de avatar Aang en zijn vrienden. Zij moeten de
Vuurheer verslaan om de wereld zoals zij die kennen te redden. De serie haalt zijn invloeden uit de
Oost-Aziatische kunst en mythologie.

Docent: Francine van der Kamp
Dansers: Sarah, Lexie, Gwen, Mira, Carice, Anouk, Jelka
Les: Dansmix 10+
Muziek: Never be like you - flume (disclosure remix)

15.

Maui

Maui wil met zijn vier broers de zon vertragen omdat de dagen te kort zijn. De dagen zijn te kort
omdat de zon te snel beweegt en dan word het sneller nacht. Maui gaat naar waar de zon opkomt
toe en hij verslaat de zon. De zon gaat langzamer bewegen en iedereen is gelukkig, omdat de dagen
langer zijn.

Docent: Francine van der Kamp
Dansers: Sarah, Lexie, Gwen, Mira, Carice, Anouk, Jelka
Les: Dansmix 10+
Muziek: Cosmic love - Florence and the machine

16.

Sweet dreams

Morpeus is een van de Griekse goden van de dromen. Hij kon elke vorm aannemen van elk mens en
verscheen in iemands dromen als de geliefde van die persoon.

Docent: Nina Broeke
Dansers: Anna, Elise, Leila, Olivia
Les: Talentklas 1
Muziek: Everything I’ve wanted - Billie Eilish

17.

De vloek van Sisyphus

Sisyphus nam de dood gevangen toen deze hem kwam halen, met als gevolg dat niemand meer kon
sterven. Maar de goden grijpen in en Sisyphus belandt in de onderwereld. Daar moet hij voor eeuwig
een rotsblok tegen een berg moet oprollen. De dansers zitten gevangen in de tijd en in hun opdracht
om steeds weer die onmogelijke steen te verplaatsen.

Docent: Lenna Schouten
Dansers: Isabel, Vera, Abigail, Arne, Bente, Nynke
Les: Modern 12+
Muziek: Sand – Nathan Lanier (edit)

18.

Narcissus

In de Griekse mythologie wordt Narcissus betoverd om verliefd te worden op het eerste gezicht dat
hij ziet. Narcissus stopt bij wat water om te drinken en wordt in één klap verliefd op zijn eigen
spiegelbeeld. Uit deze mythe komt dan ook ons woord ‘narcisme’ voort. En deze meiden kunnen er
ook wat van: ijdel, hoogmoedig en voelen zich beter dan de rest. Maar hey, wat is er nou mis met
een beetje zelfvertrouwen?!

Docent: Demilee Warmenhoven
Dansers: Anna, Olivia, Elise, Lente, Nynke, Philipine
Les: HipHop 8+
Muziek: A Girl Like Me - Gugdan

19.

Tableau Narcissus

De jeugdtheatergroep is druk aan de slag gegaan met de oude Grieken en hun bekende goden.
Vooral het verhaal van Narcissus was inspirerend. Arrogantie, jaloezie, vertrouwen en uiteraard
liefde; het komt allemaal voorbij.

Docent: Britt Fievez
Spelers: Duco, Frank, Jens, Lena, Neeltje, Kaatje, Hidde, Teoman, Hamzah, Yuna, Sara
Les: Jongerentheater 12+

20.

Odysseus in Onderwaterwereld

Odysseus was koning van Ithaca, een Grieks eiland. Hij heeft veel gevochten op zee en op het land.
Toen hij terugkeerde uit Troje, werd zijn schip gevangen in een hevige storm en schipbreuk.
Odysseus probeerde te ontsnappen, maar de Zeenymfen, die de rijkdommen van de zee bewaakten,
zagen Odysseus als een bedreiging en gooiden hem in de diepten van de zee. De dolfijnen
probeerden hem te redden, maar het is hen niet gelukt. Odysseus belandde in het
Onderwaterwereld. Hij was zeer verbaasd over hoe rijk en prachtig de onderwaterwereld is. Er waren
daar zowel buitengewone vissen als prachtige parels. Maar Odysseus verliet de gedachte aan thuis,
aan het land niet. Dolfijnen kwamen hem te hulp, die stoutmoedig de strijd aangingen met de
Zeenymfen en Odysseus hielpen naar de kust te komen. Toen Odysseus op de kust wakker werd, zag
hij een kaart naast zich liggen die de weg naar huis aangaf.

Docent: Irina Radtchenko
Muziek: Sadko, vol.5 - Rimsky Korsakov
Zeenymphen (Klassiek 18+): Marieke, Saskia, Klara, Lissanne, Annabel , Francine, Lauren
Visjes (Klassiek 8+): Lara, Jane, Grace, Eden, Lulu, Laura, Sara, Noortje, Hanna, Madelief
Dolfijnen (Talentklas 1): Anna, Leila, Elize, Olivia
Golven en Parels (Talentklas 2): Nynke, Bente, Emily Jane
Golf en Dolfijn: Abigail
Odysseus: Arne.

21. Epiloog
Het boek sluit.
Docent: Demilee Warmenhoven
Danser: Emily Jane
Les: Spitzen 12+
Muziek: Act II Variation 1: Andante – Adolphe Adam

