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De ideale vorm van educatie is wat ons betreft een die niet –automatisch- gekoppeld
is aan leeftijdscategorieën en het fenomeen middelbare school. Ook het volwassen
publiek leert. Of de theaterschoolstudenten. We bieden educatie aan al deze
doelgroepen. Per project wordt een aanbod ontwikkeld dat past bij inhoud en de
werkvormen waarmee de voorstelling of het clubevent is gemaakt.
Bij Don’t Hit Mama is educatie altijd direct verbonden met de inhoud en de
werkvormen waarmee theater wordt gemaakt. En geïnspireerd op de principes uit de
Afro-Amerikaanse dans- en muziektradities, waar verschil tussen amateur en prof
minder streng en hiërarchisch is. En waar een eveneens minder hiërarchisch
leersysteem wordt gehanteerd. Kenmerken: leren van elkaar, leren door doen en het
gebruik van verschillende (dans) stijlen. Van groot belang zijn de persoonlijkheid van
de dansers en hun verbondenheid met de gemeenschap waarvan ze deel uit maken.
Inhoudelijk zijn de volgende thema’s toonaangevend: emancipatie en migratie,
identiteit in een veranderende wereld.
De hier weergegeven driehoeken tonen belangrijke basiswaarden van ons werk.
Kunst is in onze visie verbonden met empowerment en met politieke en
maatschappelijke onderwerpen. En in onze vorm van theater spelen ritueel en
entertainment een grote rol.
De zogenaamde clubevents zijn
een goed voorbeeld van de
educatieve werking bij DHM: het
leren gebeurt tijdens het
maakproces, naar beide kanten.
Jonge amateurdansers leren van
de professionele dansers en
andersom. Juist de jonge talenten
leveren altijd de onmisbare rauwe
en ongepolijste energie die bij
ons clubevent past.
Don’t Hit Mama richt zich steeds meer op het doorgeven van haar opgedane kennis.
De samenscholing is daar een voorbeeld van: jonge danstalenten volgen – naast hun
eigen werk of studie – een traject om de visie en aanpak van Don’t Hit Mama te
ondergaan. Dat gaat altijd gepaard met het meewerken aan een danstheater
voorstelling.
Voor meer informatie: info@donthitmama.nl

