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een dansdag in school: ballets russes

1 - doelen van het project

2 - voorbereiding door de school

3 - het tijdschema

4 - de werkwijze en taak mentor

5 - benodigde ruimten

6 - techniekvoorzieningen en beamer

7 - decor

8 - programmaboekjes

9  - het thema

10 - de dansonderdelen

11 - kostuuminformatie

12 - over het gezelschap ballets russes 

13 - de brieven

Hierbij vindt u de organisatorische gegevens van de dansdag in school: Ballets Russes. 

Wilt u deze informatie zorgvuldig doornemen en over eventuele onduidelijkheden contact met ons 

opnemen? 

Barbara Hutchinson | Projects Unlimited | tel. 0344 572 501

Lin van Ellinckhuijsen | Het Nationale Ballet | Het Muziektheater Amsterdam | tel. 020 551 89 62
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productie

Leerlingen leren inzien dat er een heel werk-

proces voorafgaat aan de totstandkoming van 

een dansvoorstelling. 

kennismaking

De leerlingen maken kennis met het dansersvak 

door zelf te dansen en passen te onthouden en 

op andere manieren te dansen dan voor hen 

gebruikelijk is. Ook nemen ze kennis van 

diverse soorten (klassieke) muziek.

De leerlingen krijgen op speelse en actieve 

wijze een kijkje achter de schermen en maken 

zo kennis met een aantal theaterdisciplines 

zoals het maken van kostuums of decors, 

publiciteit en stagemanagement.

CKV

De periode waarin Ballets Russes van Dhiag-

hilev actief was, 1909-1929 voornamelijk in 

Frankrijk, neemt een uitzonderlijke plaats in 

de kunstgeschiedenis in. De periode valt bin-

nen de modules cultuur van het vak CKV. Het 

project is bij uitstek geschikt voor leerlingen 

die deze periode hebben of gaan behandelen. 

communicatie en verbeelding

Communiceren is niet alleen praten. De 

leerlingen ervaren dat er veel verschillende 

manieren zijn om zich te uiten. Hoe kun je 

communiceren met dans, muziek beeld en the-

atertechniek? De antwoorden op deze vraag 

worden gedurende de dag gegeven.

Dit project voldoet aan de kerndoelen Kunst 

en Cultuur voor het voortgezet onderwijs, 

onderdeel F artikel 48 t/m 52.

doelen een dansdag in school
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voorbereiding op school

Hieronder volgt een checklist met diverse punten 

die allemaal geregeld moeten worden voordat de 

dansdag in school plaatsvindt. 

Informeer de leerlingen, ouders, conciërge 

en collega’s over de inhoud en datum van de 

dansdag.

Deel alle leerlingen minstens twee weken voor 

de dansdag in dansgroepen in.

Materiaal: een groot achterdoek om decor op 

te schilderen en verf.

Informeer alle leerlingen op tijd over mee te 

nemen kostuums.

Formeer eventueel een decorgroep en/of tekst-

groep – kijk bij punt 7 en 13.

Reserveer danslokalen.

Regel techniek, bijvoorbeeld toneellicht, be-

amers, dvd-speler, microfoon, fototoestel en 

camera om de voorstelling op te nemen.

Verdeel op tijd de begeleidende taken onder 

de betreffende docenten.

Schakel mentorassistenten in die de klas/dans-

groep begeleiden (max. 2 per klas).

Nodig op tijd publiek uit (ouders en/of leer-

lingen).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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tijdschema ballets russes

13.30 – 14.00 uur docentenoverleg met dansdocenten, 

   docenten van de school, 

   mentorassistenten en helpers techniek.

14.00 – 17.00 uur werkperiode 

15.30 – 15.40 uur korte pauze

17.00 – 18.30 uur pauze

18.30 – 19.45 uur generale repetitie

19.45 – 20.00uur binnenkomst publiek

20.00 – 21.00 uur voorstelling

Indien de school graag andere werktijden wenst is dat mogelijk. 

U kunt hierover met ons contact opnemen. 

werkwijze

dans (14.00 – 17.00 uur)

De dansgroepen werken gedurende drie uur 

met de dansdocent aan hun choreografie. De 

docent voegt zelf een pauze in, meestal rond 

15.30 uur.

taak mentor

Bij de repetitie en bij de presentatie zorgen 

zij dat de groepen op tijd zijn.

Tijdens de repetitieperiode is de mentor 

regelmatig aanwezig.

Na afloop zien zij er op toe dat de gebruikte 

ruimtes weer worden opgeruimd. 

informatie leerling

Elke leerling krijgt van zijn mentor een 

informatieblad met de aanwijzingen over wat 

hij/zij mee moet nemen (bijv. kleding) en hoe 

de dag verloopt. 

Wat betreft kostuum en decor zie de punten 

7, 8 en 13.

➤

➤

➤
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In de school op de dansdag zelf:

ruimte

Voor elke dansdocent is er een leeg klaslokaal 

of gymzaal nodig, in totaal 8 stuks

(bij 8 dansonderdelen). Indien mogelijk met 

cd-speler of gettoblaster in elke klas.

In overleg met de organisatie kunnen de 

dansdocenten ook zelf een geluidsinstallatie 

meenemen.

techniek en zaalinrichting

De zaalopbouw moet zodanig zijn, dat er een 

ruime dansvloer is (minimaal 8 meter breed en 

6 meter diep)

Voldoende zitruimte voor de dansgroepen 

die niet op het toneel zijn, in de zaal aan de 

zijkant of voor het publiek.

De school zorgt voor de lichtinstallatie en de 

geluidsinstallatie.

dvd en projectiescherm

Voorafgaand aan de voorstelling wordt een 

korte dvd getoond over Ballets Russes. Deze 

documentaire dient ter informatie voor het 

publiek. Indien mogelijk wordt deze dvd 

getoond in de zaal op een groot scherm.

decor 

suggestie 1 achterdoek

De voorstellingen van het gezelschap Ballets 

Russes waren meestal voorzien van prachtige 

achterdoeken. Beroemde schilders werden 

door Diaghilev uitgenodigd kunstwerken te 

schilderen. Achterin het boekje staan een aan-

tal voorbeelden. Indien u veel leerlingen heeft 

die willen meewerken aan de voorstelling dan 

is het een suggestie dat zij onder leiding van 

de docent beeldende vorming een achterdoek 

ontwerpen.
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programmaboekje

Indien de decorgroep snel klaar is of indien er 

nog meer leerlingen inzetbaar zijn dan is het 

mogelijk met hen een aparte publiciteitsgroep 

te vormen onder leiding van een docent. Laat 

hen werken aan het maken van een programma 

voor alle ouders en affiches.

Wat staat er allemaal in een programma- 

boekje?

Bijvoorbeeld: 

a) met behulp van de dansbeschrijvingen 

Bekijk goed met elkaar hoe het achterdoek het 

beste bevestigd kan worden want het toneel 

moet vrij blijven om te dansen. 

De voorstelling op het achterdoek kan bij de 

thematiek van het expressionisme of het ku-

bisme aansluiten. Matisse maakte kleurige 

afbeeldingen, Leon Bakst sprookjesachtige 

taferelen, Picasso gebruikte heldere lijnen, 

Goncharova schilderde juist hoekige lijnen. 

Het ontwerp kan een abstract kleurenveld zijn 

of een impressie van dansende figuren of ieder 

ander idee dat realiseerbaar is. Bedenk wel dat 

verf tijd nodig heeft om te drogen. 

U kunt ook diverse leerlingen laten werken 

aan een afbeelding en dan later diverse afbeel-

dingen als een collage bij elkaar hangen. Zorg 

wel dat het achterdoek groot is, anders is het 

vanuit de zaal niet te zien.

suggestie 2 affiche

Indien er geen mogelijkheid voor het bevesti-

gen is of indien u geen groot achterdoek kunt 

maken, kunt u leerlingen in kleinere groepen 

laten werken aan schilderijen of affiches en 

die ophangen in de hal waar de ouders binnen 

komen.

Groot papier is natuurlijk te bestellen bij pa-

pierhandels, maar u kunt misschien ook bij 

het plaatselijke theater oude A0-posters op-

vragen. De achterkanten zijn vaak goed te ge-

bruiken om op te tekenen.

kunnen de leerlingen hun dansonderdeel 

toelichten en beschrijven. Deze informatie over 

de balletten kunt u ook digitaal ontvangen. 

Stuur een mail naar:

line@het-muziektheater.nl

b) Plaats de namen van de deelnemende 

leerlingen bij elk dansonderdeel en vermeld 

de docenten die hebben geholpen met de 

organisatie van de dag en het instuderen van 

de choreografieën.
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thema

Het centrale thema van Ballets Russes is 

de ontwikkeling van het moderne ballet in 

Europa. Dans, kostuum, decor en muziek 

waren allemaal gelijkwaardig en belangrijk. 

Het lukte Sergei Dhiaghilev, de Russische 

impresario, om een groot aantal kunstenaars 

samen te laten werken en de dans een heel 

nieuwe impuls te geven. 

dansonderdelen

Uit onderstaande dansonderdelen wordt in 

overleg met u, een keuze gemaakt.

1  - Sheherazade (1910)

2  - Vuurvogel (1910)

3  - Daphnis en Cloë (1912)

4  - l’Après midi d’un Faune (1912)

6  - Sacre du Printemps (1913)

7  - Parade (1917)

8  - Pulcinella (1920)

9 - Train Bleu (1924)

kostuuminformatie

Tijdens de dansdag op school worden geen 

kostuums gemaakt. We raden u aan de groe-

pen minstens twee weken voordat de dansdag 

op school plaatsvindt, in te delen.

U kunt de leerlingen dan op tijd de kostuum-

brieven meegeven. De leerlingen hebben daar-

na nog tijd om kleding bij elkaar te zoeken en 

onderling te lenen.

kostuumbrieven
Per dansgroep volgt hieronder een kostuum-

beschrijving in de vorm van een ‘kostuum-

brief’. Geef alstublieft de leerlingen de juiste 

brief mee.
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sheherazade

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

sheherazade  
Première: 4 juni 1910, Parijs  

Choreografie: Michel Fokine 

Muziek: Nicolas Rimsky-Korsakov 

Decor en kostuums: Léon Bakst

verhaal
‘Koning Sjahriaar is van mening dat alle vrouwen ontrouw zijn en besluit daarom dat al zijn echtgenotes na 

de eerste nacht moeten worden gedood. Zijn vrouw Shéhérazade slaagt erin aan dit lot te ontkomen door 

hem iedere avond, duizend-en-één nachten achter elkaar, een ander verhaal te vertellen. Ze weet de koning 

zo nieuwsgierig te maken, dat hij haar terechtstelling avond na avond uitstelt, tot hij uiteindelijk besluit er 

helemaal van af te zien. De verhalen die Shéhérazade aan de koning vertelt, zijn een wondermooie mengeling 

van oude verzen en liedteksten, gecombineerd met sprookjes en avontuurlijke vertellingen.’

meenemen
kostuums

Meisjes: Oosterse stijl, Indiakatoen, indien mogelijk 

linnen broeken, pofbroeken, wijde broeken en 

lange hesjes erover. Vurige kleuren bij voorkeur 

oranje, geel, lila, paars, rood. Glittershawls en 

armbanden.

Jongens: witte broeken en grote overhemden die 

met een riem kunnen worden samengebonden. 

Overhemden in effen kleuren rood, paars, geel, 

groen, oranje, paars, blauw. Neem meerdere riemen 

mee. 

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er 

in bewegen!
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vuurvogel

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

vuurvogel 
Première: 25 juni 1910, Parijs 

Choreografie: Michel Fokine  

Muziek: Igor Stravinsky  

Decor en kostuums: Leon Bakst maakte prinsessen-

kostuum en kostuum Vuurvogel; 

overig: Alexander Golovine 

verhaal (oud Russisch sprookje) in het kort:
Dit ballet gaat over de liefde van prins Ivan voor een mooie prinses die, samen met andere hovelingen, 

gevangen wordt gehouden door de tovenaar Kosjtsjei. Buiten de paleistuin leeft een Vuurvogel. Dankzij de 

Vuurvogel lukt het prins Ivan om de prinses te bevrijden. De Vuurvogel weet dat de ziel van de tovenaar in een 

ei zit en dat ei weet Ivan te breken!

meenemen
kostuums

kleurschakering wit, rood en oranje.

Hovelingen:

Zowel mannen als vrouwen ‘deftige’ kleding. Witte 

broeken, witte overhemden, of oranje T-shirts (zonder 

voetbalopdruk!). Veel versieringen van oranje en rode 

shawls met glitters.

Vuurvogel: rode broek en T-shirt.

(pas op de dag zelf wordt bekend wie de Vuurvogel zal 

dansen, indien mogelijk aantal rode reservebroeken en 

T-shirts meenemen) 

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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l’après midi d’un faune

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

l’après midi d’un faune
Première: 29 mei 1912, Parijs, Théâtre du Châtelet 

Choreografie: Vaslav Nijinsky  

Muziek: Claude Debussy (1862-1918) 

Decor en kostuums: Leon Bakst

verhaal in het kort:
Een Faune is een soort bosgod. ‘L’après-midi d’un Faune’ is het mythologisch verhaal van een bosgod die in de 

tintelende middaghitte van Sicilië nimfen bespiedt. Zij dagen hem uit, hij geniet van hun schoonheid, van het 

bos en de warme zon. 

meenemen
kostuums

Beige, zandkleuren, groene T-shirts, bruine T-shirts. De 

‘bosgod’ draagt witte en zwarte kleren (witte broek en 

zwart T-shirt). Aangezien het pas op de dag zelf bekend 

wordt wie de bosgod gaat dansen, neem extra witte 

en zwarte kleren mee. Het kan zijn dat de dans wat 

moderner wordt ingevuld.

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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daphnis et chloé

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

daphnis et chloé  
Première: Parijs 1912 

Choreografie: Michel Fokine 

Muziek: Maurice Ravel 

Decor: Leon Bakst 

het verhaal:
Van oorsprong is dit een heel oud herdersverhaal dat zich afspeelt in Griekenland.

Daphnis en Cloé, beiden herders, zijn jonge mensen die verliefd worden op elkaar. Maar hen staan 

verschillende avonturen te wachten. Ze worden ontvoerd op schepen, er komen piraten aan te pas, ze komen 

op eilanden terecht met vreemde wezens. Uiteindelijk vinden ze elkaar weer.

Het is afhankelijk van de dansdocent hoe de delen van het verhaal zullen worden verbeeld.

meenemen
kostuums

Spijkerbroeken allen.

Voor de meisjes pastelkleurige T-shirts: roze, lichtblauw, 

lila. Neem shawls mee, eventueel voor hoofddoeken.

Voor de jongens; spijkerbroeken en blauwe T-shirts en 

zwarte T-shirts reserve.

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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le sacre du printemps

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

le sacre du printemps  

Première: 12 mei 1913, Théâtre du Châtelet 

Choreografie: Vaslav Nijinsky 

Muziek: Igor Stravinsky 

Decor: Nikolai Roerich

verhaal
Het verhaal is gebaseerd op een oude Russische legende en lenteritueel.

De titel betekent letterlijk: Het Lenteoffer. 

Ieder jaar komt een hele groep dorpelingen, vrouwen en mannen, naar een bepaalde plek in het bos. Daar 

worden de goden geëerd. Om een goede oogst te garanderen wordt er een vrouw uitgekozen door de 

dorpsoudste. Die vrouw moet zich offeren aan de goden: zij moet zich dooddansen. 

meenemen
kostuums

Meisjes witte broeken en witte lange blouses over de 

broek, lentekostuums.

Jongens: bruine of beige T-shirts en bij voorkeur bruine 

of beige broeken, voorjaarskleren.

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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parade

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

parade  
Première: 18 mei 1917, Théâtre du Châtelet 

Choreografie: Leon Massine naar idee van: Jean Cocteau 

Decor: Pablo Picasso 

Muziek: Erik Satie

verhaal:
Het idee voor Parade was van Jean Cocteau een schrijver. In deze parade lopen circusartiesten door het dorp 

om reclame te maken voor hun circus. Directeuren in chique jasjes roepen door megafoons. De voorstelling 

zou een mooie inventarisatie worden van wat toen artistiek, controversieel (veel discussie opwekkend) en 

verbluffend werd gevonden. Er zit geen echt verhaal in Parade en de personages zien er in hun hoekige 

kostuums bizar uit. We zien onder andere een Chinese goochelaar, een kleine Amerikaanse showgirl, 

directeuren in bizarre jasjes en een acrobaat. 

meenemen
kostuums

Meisjes en jongens in ‘pakken’, kostuums bij 

voorkeur overhemden, stropdassen, colberts en 

donkere broeken. Felgekleurde stropdassen mag 

ook en neem ook een felgekleurd T-shirt mee. De 

dansdocent zal zijn voorkeur geven voor ofwel 

overhemden ofwel T-shirts.

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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pulcinella
Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

pulcinella 

Première: 1920 Parijs 

Choreografie: Leon Massine 

Decors/kostuums: Pablo Picasso 

Muziek: Igor Stravinsky

verhaal
Het ballet bestaat maar uit één acte. Het gaat allemaal om Pulcinella, zijn vriendinnetje Pimpinella en zijn 

vrienden Furbo, Prudenza, Rosetta, Florindo en Cloviello. Florindo en Coviello brengen een serenade aan 

Prudenza en Rosetta. De twee vrouwen zijn niet onder de indruk en gooien water over de pakken van de 

heren. De vader van Prudenza verschijnt in de deur en jaagt de heren weg. 

Rosetta danst voor Pulcinella en ze kussen elkaar. Pimpinella ziet dit en onderbreekt natuurlijk deze flirt. 

Pulcinella wordt zogenaamd neergestoken en valt op de grond. Hij probeert met deze act alleen maar weer de 

aandacht van Pimpinella terug te krijgen en hoopt dat Pimpinella hem vergeeft. Furbo, verkleed als tovenaar, 

doet alsof hij Pulcinella weer tot leven brengt. Pimpinella vergeeft Pulcinella inderdaad en Prudenza en Rosetta 

begeven zich richting de huizen van Florindo en Cloviello. Uiteindelijk eindigt het ballet in een huwelijk van 

alle stellen.

meenemen
kostuums

Meisjes en jongens witte kleren, broeken , T-shirts

meisjes: witte rokken mag ook: wijde lange rokken en 

bij voorkeur dan witte legging eronder.

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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le train bleu 1924

Beste leerling,
Je gaat meedoen aan een bijzonder danstheaterproject over Ballets Russes. Hieronder 
volgt de titel en een korte beschrijving van het onderdeel waaraan jij gaat meewerken. 
Het kan zijn dat de danstheaterdocent het verhaal moderner gaat uitwerken dan het 
oorspronkelijke verhaal.
Lees alsjeblieft het kostuumadvies. We hopen dat je kleding, die past bij die 
beschrijving, mee kunt nemen van thuis of kunt lenen van anderen.
We wensen je alvast een leuke dag en toi toi toi met de voorstelling!

le train bleu 1924  

Première: 1924 Parijs 

Choreografie: Bronislava Nijinska

(zus van de beroemde danser Nijinsky) 

Muziek: Darius Milhaud (1892-1974)

Libretto: Jean Cocteau 

Decor: Henri Laurens 

Voordoek: Pablo Picasso 

Kostuums: Gabrielle (Coco) Chanel

verhaal:
Het ballet toont als het ware de decadentie van de samenleving. Het accent ligt op het sportieve leven dat in de 

jaren twintig synoniem was voor modern. De badgasten zwemmen en spelen met een bal. De mannen tonen 

acrobatische toeren. De meisjes zijn uitdagend.

De blauwe trein was officieel de Calais-Meditteranée Express, een luxe Franse nachttrein die rijke passagiers 

tussen Calais en de Franse Rivièra vervoerde van 1922 tot 1938. De naam Blauwe Trein kwam door het feit 

dat de slaapwagons een diepe blauwe kleur hadden. Na WO II bleef de naam Train Bleu gehandhaafd.

meenemen
kostuums

Sportieve kleding voor meisjes en jongens. Blauwe of 

witte broeken en witte of blauwe T-shirts met blauwe 

singlets of stropdassen of sportdassen. Witte of blauwe 

gymschoenen.

Let op: de kleding moet makkelijk zitten, je gaat er in 

bewegen!
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vuurvogel 
pulcinella

daphnis et chloél’après midi d’un faune

le train blue le sacre du printemps

parade
sheherezade

decor ontwerpen voor Les Ballets Russes



12

pagina 18een dansdag in school - les ballets russes

ballets russes

Sergei Dhiaghilev beschrijft zichzelf in een brief aan 

zijn familie. Het is 1895 en Dhiaghilev is 25 jaar. 

Hij woont in Sint Petersburg en studeert rechten.

‘Ik ben ten eerste een enorme charlatan, ten tweede een 

enorme charmeur, ten derde een enorme brutale vlerk, 

ten vierde een man met een enorme hoeveelheid logica 

en een gering aantal principes en ten vijfde volstrekt 

onbegaafd. Je zou overigens kunnen zeggen dat ik mijn 

waarde bestemming gevonden heb – het kunstmecenaat. 

Daarvoor is alles aanwezig, behalve geld, mais ça 

viendra.’

Wie is Dhiaghilev? Hij wordt geboren in 1872 

en overlijdt in 1929. Hij groeit op in Perm in 

Rusland waar zijn familie muziek-, theater- en 

literatuuravonden organiseert. Dhiaghilev is 

geïnteresseerd in zingen, toneelspelen, componeren, 

pianospelen en schrijven. Zijn grootste talent 

is echter niet dat van uitvoerend kunstenaar. 

Dhiaghilev zal kunstenaars bij elkaar brengen: 

hij wordt impresario van de Russische kunsten in 

binnen- en buitenland. 

Dhiaghilev wordt in 1908 uitgenodigd om in Parijs 

een tentoonstelling over Russische portretkunst te 

organiseren. In Parijs ontmoet Dhiaghilev allemaal 

interessante kunstenaars zoals de schrijver Jean 

Cocteau, de schilder Pablo Picasso en Léon Bakst, 

de componisten Igor Stravinsky, Claude Débussy, 

Erik Satie, Maurice Ravel en Darius Milhaud en 

modeontwerpster Coco Chanel. Het succes van de 

tentoonstelling en de artistieke mogelijkheden doen 

Dhiaghilev besluiten in Parijs te blijven.

Hij richt in 1909 in Parijs zijn eigen Ballet Russes 

op. Een gezelschap met Russische dansers en 

danseressen, sommigen nog maar 13 jaar jong. 

Dhiaghilev weet overal geld los te krijgen van 

rijke kunstsponsors. Russisch ballet wordt dankzij 

Dhiaghilev beroemd over de hele wereld. 

Het eerste optreden van Ballets Russes in Parijs 

vindt plaats in 1909 in het Théâtre du Châtelet; 

een beroemd en groot theater, het bestaat nu nog. 

Het wordt een fenomenaal succes en vormt het 

begin van het hedendaagse ballet. De moderne 

en klassieke techniek worden in elkaar verweven, 

de mannelijke dansrol wordt in ere hersteld, de 

groep dansers (het corps de ballets) krijgt evenveel 

te doen als de solisten, het ballet krijgt meer 

inhoud en expressie en het belangrijkst: voor de 

balletten wordt medewerking gevraagd van avant-

gardekunstenaars zoals hierboven genoemd en nog 

vele anderen. 

De Russische componist Igor Stravinsky, geboren 

in Oranienbaum in Rusland op 17 juni 1882 en 

overleden in New York op 6 april 1971, ontmoet 

Dhiaghilev min of meer bij toeval, op een 

muziekavond in Sint Petersburg. Zij blijven hun 

leven lang bevriend en liggen nu naast elkaar op een 

begraafplaats in Venetië. Stravinsky componeert 

belangrijke muziekstukken die Ballets Russes 

wereldberoemd maken. Stravinsky en Dhiaghilev 

schrijven hun leven lang brieven aan elkaar die 

gelukkig voor een deel bewaard zijn gebleven. 

De brieven van Dhiaghilev aan diverse kunstenaars 

vormen de rode draad tussen de dansonderdelen. 

De teksten komen onder andere uit het boek Ik 

zit vol grootste plannen samengesteld door Sjeng 

Scheijen en uit de biografie: Diaghilev van Richard 

Buckle.

Sergei Dhiaghilev en Igor Stravinsky
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de brieven

Onderstaande teksten worden gebruikt tijdens de 

dansdag op school. Ze zijn ingesproken en worden 

gedraaid tijdens de overgang van de ene naar de 

andere dans ter introductie. Het is ook mogelijk dat 

u de teksten met de leerlingen voorbereid en dat ze 

tijdens de dansdag op school worden voorgelezen 

en gespeeld. 

Het simpel oplezen van de teksten is saai. Indien u 

er voor kiest dat leerlingen de teksten zelf lezen zou 

het goed zijn als ze tijdens de dansdag in school een 

aparte dramagroep vormen die het lezen repeteert 

en van elke brief een kleine scène maakt onder 

leiding van een dramadocent.

rolverdelingen:

stem 1: Dhiaghilev 

stem 2: Paul Morand

stem 3: Grigoriev 

stem 4: Benois

stem 5: Rodin

stem 6; Marie Rambert

stem 7: Jean Hugo 

stem 8: Stravinsky

stem 9: de commentator
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proloog

Stem 1 Dhiaghilev:

Ik ben ten eerste een enorme charlatan, ten tweede 

een enorme charmeur, ten derde een enorme 

brutale vlerk, ten vierde een man met een enorme 

hoeveelheid logica en een gering aantal principes 

en ten vijfde volstrekt onbegaafd. Je zou overigens 

kunnen zeggen dat ik mijn waarde bestemming 

gevonden heb – het kunstmecenaat. Daarvoor is 

alles aanwezig, behalve geld, mais ça viendra.

Stem 8 verteller: Sheherazade 1910 

De vormgevers Leon Bakst en Allessandre Benois, 

strijden om auteursrechten.

Stem 4 Benois: 

Toen ik plaats nam in het theater en het 

programma openvouwde was mijn verbazing 

groot. Onder de titel Sheherazade las ik: Ballet 

van Léon Bakst.

Ik was zo verbaasd dat ik mijn ogen niet geloofde 

maar toen het doek open ging en ik de eerste 

tonen van het orkest hoorde, vergat ik alles en gaf 

mezelf over aan de prachtige voorstelling.  

Mijn enthousiasme was zo groot dat ik na afloop 

naar het toneel ging en Dhiaghilev en Bakst 

omhelsde en complimenteerde met het grote 

succes.

Pas na herlezing van het programma in het 

hotel, vulde mijn hart zich met bitterheid en 

verontwaardiging. Ondanks mijn leeftijd, ik 

was al veertig, had ik maar een vaag idee van 

het begrip ‘royalties’. De volgende dag legde ik 

de kwestie voor aan Dhiaghilev. Zijn antwoord 

verbijsterde me totaal: ‘Que veux-tu?’ Ik moest 

Bakst toch iets geven. Jij hebt het ballet Pavillon 

d’ Armide al, Bakst krijgt Sheherazade!

Allessandre Benois

Stem 8 verteller Vuurvogel 1910:

Stravinsky componeert uiteindelijk de Vuurvogel. 

Maar voordat besluit schrijft Dhiaghilev aan Anatoli 

Konstantinovitsj, een componist:

Stem 1 Dhiaghilev: 

Ik heb muziek voor een ballet nodig en wel een 

Russisch ballet, het eerste Russische ballet, want 

dat bestaat nog niet. Er is Russische opera, er 

zijn Russische symfonieën, Russische liederen, 

Russische ritmes maar nog geen Russisch ballet. 

En juist dat heb ik nodig om het volgend jaar op 

de planken te kunnen brengen in de Grand Opera 

in Parijs en het gigantische Drury Lane Theater 

in London. Het verhaal is al klaar en ligt bij de 

choreograaf, Fokine. Het gaat om De Vuurvogel, 

een ballet in één akte. U hebt tijd genoeg. Vijf 

maanden zelfs, we hebben 40 tot 50 minuten 

muziek nodig – dat is toch niet veel!! –

Wij willen al heel lang dolgraag met u 

samenwerken en wij allemaal beschouwen u als 

het meest interessante en deskundige muzikale 

talent.

Nee, kom niet aanzetten met uw zure ‘ik kan niet’ 

of ‘heb geen tijd’. U weet dat als de interesse er 

tenminste is, u zeker de helft van het welslagen en 

succes bepaalt. 

Als u geen belangstelling hebt, dan verzoek ik u 

met niemand over mijn voorstel te spreken.

Ik kijk uit naar uw antwoord en mijmer over De 

Vuurvogel,

uw Sergei Dhiaghilev.

Stem 8 verteller Dhapnis en Cloe 1912

Grigoriev is danser en balletmeester. Hij assisteerde 

Michael Fokine bij het maken van het ballet Daphnis en 

Cloë. Dit blijkt onmogelijk. Hij schrijft:
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Stem 3 Grigoriev: 

Beste Sergei,

Nu dat Fokine heeft besloten de company eind 

juni te verlaten is het onmogelijk geworden om 

met hem te werken. Hij is rusteloos en nerveus. 

Hij denkt dat iedereen die met jou samenwerkt, 

zijn vijand is. Als ik met je wil overleggen over 

het decor denkt hij, dat ik een complot met jou 

smeedt tegen hem! Het feit dat Nijinsky ook aan 

het repeteren is voor een ander ballet, maakt 

de zaak niet eenvoudiger. Nijinsky verdenkt hij 

ervan, alle goede dansers in te pikken voor zijn 

ballet ‘l Apres midi d’un Faune. Fokine weigert 

op een normale manier te overleggen. Hij werd 

zo woedend. Ik ben, denk ik, een goede vriend 

verloren. Ik vraag je Dhiaghilev, mij te ontslaan 

van de verplichting met Fokine te moeten werken.

Je Grigoriev

‘l Après midi d’un Faune 1912

stem 8 verteller: Auguste Rodin de beroemde 

beeldhouwer schrijft over Faune:

Stem 5 Rodin: 

Nijinsky is nog nooit zo opvallend geweest als 

in deze rol. Hij maakt geen enkele sprong, hij 

staat in bijna dierlijke bewegingen en poses. Bij 

aanvang ligt hij op de grond, heft zich omhoog 

op z’n ellebogen. Hij richt zichzelf op, loopt 

vooruit met gebogen knieën. Dan weer loopt hij 

achteruit soms langzaam soms met korte hoekige 

snelle bewegingen. Zijn ogen schitteren, hij heft 

zijn armen met gebogen ellebogen en hij strekt 

zijn handen maar met de vingers gesloten tegen 

elkaar. De danseressen er omheen lijken Griekse 

Godinnen, ze verleiden hem. Hij draait zijn hoofd 

weg en toont een soort dierlijk verlangen naar de 

omgeving. Vorm en inhoud zijn verenigd in zijn 

lichaam. Zijn gehele lijf is totaal expressief als een 

sculptuur. Zijn schoonheid lijkt op de schoonheid 

van een fresco, een antiek beeld: hij is het ideale 

model waarnaar de kunstenaar verlangt om te 

schilderen of te beeldhouwen.

Auguste Rodin

Stem 8 verteller: Sacre du Printemps 1913

Dhiaghilev schrijft aan Stravinsky

Stem 1 Dhiaghilev

Mijn beste Igor,

Lees de kranten niet mijn beste. Het gepeupel 

begrijpt niet wat een meesterwerk je hebt 

gecomponeerd.

Het was een historische avond.

veel groeten,

je Sergei.

Stem 8 verteller: 

Een brief van danseres Marie Rambert 

Stem 6 Marie Rambert: 

Toen Stravinsky voor het eerst naar onze repetitie 

kwam kijken en de muziek hoorde die werd 

gespeeld, ontplofte hij bijna. Hij duwde de enorme 

Duitse pianist opzij, die Dhiaghilev spottend: de 

‘Kolos’ noemde. Stravinsky begon te spelen, twee 

keer zo snel als we het ooit gerepeteerd hadden 

en twee keer zo snel als we het ooit zouden 

kunnen dansen. Hij stampte zijn voeten op de 

grond en sloeg met z’n vuist op de piano, zong en 

schreeuwde, alles om ons een idee te geven van het 

ritme van de muziek en de kleur van het orkest.

Stem 8 verteller: Parade 1917

Paul Morand, journalist, schrijft een beetje een cynische 

recensie en relativeert 

de poging van Jean Cocteau om een avant-

gardevoorstelling te creëren.

Stem 2 Paul Morand:

Uitverkochte zaal gisteren in Chatelet, bij de 

premiere van Parade. Een decor van canvas, 

dus geen constructiewerk maar een geschilderd 

doek van Picasso in circusstijl. Mooie muziek 

van Erik Satie en deels van Rimsky Korsakov, 

De directeuren in dansende maatpakken in 

kubistische stijl waren verrassend. De kleine 

Amerikaanse danseres en de acrobaten droegen 

aardige kostuums. Massine (een topdanser) zag 

er ook leuk uit als Chinese jongleur. Maar Jean 

Cocteau’s idee om stereotype balletbewegingen 
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te vervangen met alledaagse bewegingen en 

gewoontegebaren werkten niet helemaal. Ook 

het starten van motors en het maken van flits-

foto’s op het toneel werkten… not quite… Het 

resulteerde in veel applaus en een beetje gefluit.

Stem 8 verteller: Pulcinella 1920

Jean Hugo doet verslag van het premiere feest van 

Pulcinella

Stem 7 Jean Hugo: 

we reden met een stoet auto’s richting kasteel 

Robinson. Onderweg werd de richting aangeduid 

door mannen die met toortsen langs de weg 

stonden. Renee – de eigenaar van het kasteel 

– groette ons op het bordes. Er waren enorme 

indrukwekkende gasten: Picasso met zijn vrouw, 

Dhiaghilev en Massine, Misia en Sert, Prinses 

Eugene Murat, Jean Cocteau, Auric en Poulenc. 

Prins Firouz was een geweldige gastheer. Er 

werd heel veel champagne gedronken. Stravinsky 

was behoorlijk dronken, hij liep naar boven, 

verzamelde alle kussens die hij kon vinden, gooide 

het over de reling en er ontstond een enorm 

kussengevecht. Het feest duurde tot drie uur ‘s 

nachts.

Stem 8 verteller: Le Train Bleu 1924

Dhiaghilev schrijft aan zijn vriend Boris Kochno over Le 

Train Bleu:

stem 1 Dhiaghilev

In Le Train Bleu is geen trein te zien. De kostuums 

zijn ontworpen door een mode-ontwerpster 

zonder theaterervaring. Het decor is gemaakt door 

een beeldhouwer en verder gaat het ballet nergens 

over. Bronia (Nijinska) choreografeert Le Train 

Bleu en de eerste dans bevalt me uitstekend. Het 

lijkt bijna gymnastiek. Ik heb een lange speech 

gehouden voor de company en uitgelegd wat het 

woord ‘operetta’ betekent en waar de muziek 

van Milhaud over gaat. Het ballet toont naar 

mijn mening, als het ware de decadentie van de 

samenleving. Ik denk dat alles wel goed komt. Ik 

hoop dat ook zonder Arelecchino en Columbine 

het ballet een ware expressie van onszelf zal laten 

zien.
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Colofon

samenstelling

tekstredactie

opname en montage

vormgeving

met dank aan

©

 

Lin van Ellinckhuijsen 

Educatieve Dienst van Het Muziektheater Amsterdam

Jappe Groenendijk 

Educatieve Dienst van Het Muziektheater Amsterdam

Michiel Jansen 

AVC Het Muziektheater Amsterdam

Sander van der Duin 

Het Nationale Ballet

Jappe Groenendijk en Het ISW ‘s Gravezande -Luke Boers, 

Niels Mokkenstorm, Karel van der Eijk, Lars Rijnja, 

Thomas van der Berg en docent Emmeline Mooij.

Educatieve Dienst Het Muziektheater Amsterdam 2010


