
Het is 27 juni 2017. In Het Laar 
staat de Britse choreograaf 
Andrew Greenwood samen met 
de Griekse choreografe Eirini 
Kreza voor een groep bewoners, 
medewerkers en managers van 
Het Laar: “Vandaag laten we 
jullie kennismaken met bewegen 
en dansen. In september gaan 
we dit wekelijks doen in een 
workshop. U kunt zich daarvoor 
opgeven.” Terwijl de choreograaf 
enthousiast vertelt, begint hij te 
bewegen en spoort de groep aan 
om mee te doen. Sommige deel-
nemers staan op uit hun stoel en 
doen de bewegingen na. Anderen 
blijven liever zitten. Al snel ontstaat 
er een ontspannen sfeer en wordt 
er veel gelachen. Andrew geeft 
de deelnemers een ei en daagt 
iedereen uit om zonder het ei te 
klutsen toch te bewegen. Een 
bewoner jongleert met twee eieren, 
tot er plots een op de grond valt, 
tot grote hilariteit bij alle aanwezigen. 
Iedereen doet mee, de sfeer is 
gezellig. Als de introductie-

workshop is afgelopen lopen 
de deelnemers met 

een blij gezicht 
naar buiten. 

Een mevrouw 
met een rollator 
vertelt: “Dat was 

echt leuk, die 
man deed het 

zo goed. Het is 
helemaal anders dan 

anders, maar toch iets dat goed 
bij Het Laar past. Ik doe mee 
met die workshop, zeker weten!” 

De choreografen Andrew en 
Eirini komen binnenkort terug in 
Het Laar voor de start van een 
dansproject. Voor dit project 
sloeg Het Laar de handen ineen 
met DansBrabant, Fontys 
Hogescholen en het Factorium. 
Projectleider Carlijn Meijs-Stevens 
en Aniëla Govaarts, coördinator 
Vrije Tijd, Verenigingen en 
Vermaak (VVV) van Het Laar 
werkten samen dit onderwerp 
uit. 

Carlijn: “Het idee om mee te 
doen ontstond in het Laar. Ik 
dacht, we gaan een dansproject 
doen. Toen zocht ik contact met 
DansBrabant en ontmoette daar 
alleen maar enthousiaste mede-
werkers. Zij zoeken ook naar 
andere podia dan het theater. 
Dans moet voor iedereen 
bereikbaar zijn, vinden ze. Dan 
is het ook leuk om mee te doen 
met Oktober Dansmaand, 
bedacht ik. Uiteindelijk doen nu 
twee internationale choreografen 
mee, een dramaturg van Fontys 
en we betrekken er studenten 
en dansbuddy’s van Fontys en 
Factorium bij. In september 
starten we in Het Laar met het 
dansproject ‘Soepel & Stijf’. 

Heeft u het al gehoord? Servicecentrum Het Laar in Tilburg sluit aan bij de Tilburgse 

Oktober Dansmaand. Tijdens dit gerenommeerde jaarlijkse evenement in Tilburg doet 

Het Laar mee. In aanloop naar oktober kunt u al diverse activiteiten op het gebied van 

dans en bewegen ondernemen in Het Laar.

Kom dansen in Het Laar, 
dat houdt u fi t!
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Een 
wekelijkse 

workshop voor 
alle bewoners 

van het 
Laar!
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Of je nu een gezonde vitale 
huurder bent, of in een 
verpleegappartement woont 
door bijvoorbeeld Parkinson 
of Alzheimer, iedere bewoner 
van Het Laar kan zich daarvoor 
inschrijven.”

Als choreograaf Andrew 
Greenwood wordt gevraagd of 
hij zin heeft in dit dansproject bij 
Het Laar, begint hij gloedvol te 
vertellen: “Ik heb verschillende 
dans- en beweegprojecten 
gedraaid, veelal met oudere 
mensen. Soms mensen met 
Parkinson, of met Alzheimer. 
Het is mijn lust en leven om 
te werken met ouderen die al 
een fl ink leven geleefd hebben. 
Maar dat gaat echt niet zomaar. 
Niet iedere organisatie staat 
ervoor open. De sfeer is soms 
niet opbouwend, niet open 
en mensen voelen zich niet 
vertrouwd. Bij Het Laar is het 
anders. Mooi om te zien hoe 

enthousiast ook de mede-
werkers en managers reageerden 
op onze introductie. Ik merk dat 
ons project bij Het Laar niet 
zomaar een losse activiteit is, 
maar deel uit maakt van de visie 
die Het Laar heeft op de kwaliteit 
van wonen en leven. Het Laar 
biedt de bewoners de kans om 
mee te doen, om creativiteit te 
ontdekken, om de gezondheid en 
contacten met elkaar te 
bevorderen. Ik heb heel veel zin 
in de workshop.” 

Op 14 juli vond de aftrap van 
het dansthema plaats met het 
fl amencodiner in restaurant 
Chapeau! van Het Laar. 
16 augustus zullen Andrew en 
Eirini nog een keer de introductie-
workshop geven in Het Laar, 
en dan voor een grotere groep. 
Daarna start het wekelijkse 
project ‘Soepel & Stijf’. Samen met
de choreografen, de dramaturg 
en de dansbuddy’s gaan de deel-
nemers op ontdekkingsreis naar 
rekbaarheid. Coördinator VVV 

Aniëla vertelt: ‘Soepel & Stijf’ is 
een ode aan het ervaren lichaam. 
De andere activiteiten die we in 
het Laar organiseren hebben ook 
met dans en beweging te maken. 
Op 1 oktober, de Dag van de 
Ouderen, gaan we van start met 
een dansmiddag. Iedereen is 
welkom om een dansje te wagen 
en hiervan te genieten. Als dit 
succesvol blijkt te zijn gaan we 
dit vaker organiseren. We 
presenteren een aantal dansfi lms 
en genieten verder van kleine 
dansoptredens. Zumba is ook 
geschikt voor ouderen en iedereen 
kan hiermee kennis komen maken 
in een paar workshops. Op 
16 augustus is er dan nog een 
keer de kennismaking met 
‘Soepel & Stijf’. We hopen dat er 
veel mensen komen kijken en zich 
wellicht laten verleiden om mee te 
dansen! Uiteindelijk zal ‘Soepel & 
Stijf’ resulteren in een voorstelling 
die we in het kader van Oktober 
Dansmaand in Het Laar en in de 
stad in de Spoorzone ten tonele 
zullen brengen.”
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   Activiteitenkalender Dans in Het Laar

  9 September: 
start van de workshop ‘Soepel & Stijf’ in Het Laar

  26 september: 
    Het Laar, DansBrabant en Dance and Creative 

Wellness Foundation geven een presentatie en 
workshop tijdens het Dear Future Festival

Wekelijks in oktober in Het Laar: zumbaworkshop

  1 oktober: 
 dansmiddag op het Binnenplein van 15.00 tot 
 17.00 uur 

  6 oktober: 
diner Dansant in het restaurant van Het Laar 
17.00 uur tot 20.00 uur

  10 oktober: 
fi lmmiddag Laarzaal van 14.30 tot 16.00 uur

  18 oktober: 
familieLaarbioscoop met de Disneyfi lm 
‘Ballerina’ in de Laarzaal van 14.30 tot 16.15 uur

  25 oktober: 
voorstelling Soepel & Stijf op het Binnenplein 
om 19.30 uur

  29 oktober: 
voorstelling Soepel & Stijf in de Spoorzone 
Tilburg om 11.00 uur

  31 oktober: 
voorstelling sluiting Oktober 

Dansmaand

Kijk op 
www.hetlaar.nl 

voor recente 
activiteiten 

en meer 
informatie.




