
Introducties van Truus en Thérèse  

Voor altijd dans   
  

Dans is en blijft verbonden met het leven van Thérèse Laurant en Truus Tullemans. Beiden dansten op 
professioneel niveau. Truus was een van de pioniers van Introdans, maakte balletten en gaf 35 jaar les 
op de Dansacademie. Haar oud-leerlinge Thérèse werkte 33 jaar bij het Internationaal Danstheater, was 
daar choreograaf en balletmeester en sloot haar actieve carrière af als balletmeester bij Introdans. Nu 
verzorgen ze samen inleidingen bij dansvoorstellingen, vertellen ze het verhaal achter het ballet, de 
choreografie én de dansers. 

Truus: Zie het als een handvat, een beetje houvast. Maar laat het je fantasie vooral niet beknotten, 
iedereen geniet op zijn eigen manier van een dansvoorstelling. Wij geven een interpretatie, een behoorlijk 
onderbouwd verhaal, over wat je straks op het podium ziet. Ons verhaal lees je doorgaans niet in het 
programmaboekje.  

Therese: Hoe ziet een dag van een danser eruit, hoe verloopt een carrière? Wat doet een danser na zijn 
35ste en wat betekent het eigenlijk: van je passie je vak maken? Wat vraagt het qua inzet, emoties? En 
hoe werkt het met de verdeling van rollen, jouw afhankelijkheid van de directie en de choreograaf die je 
wel of juist geen kans geeft?  

Truus: Onze inleidingen, ze duren ongeveer een half uur, leveren voldoening op. Voor toehoorders die op 
een heel andere manier zo’n voorstelling beleven, maar ook voor dansers zelf, die wel degelijk een 
verandering opmerken; met voorkennis wordt anders gekeken. Zelf vinden we het altijd leuk, zo’n 
inleiding. Alleen al om ons enthousiasme te delen en natuurlijk de adrenaline die het ons oplevert. 

Therese: We geven ook cursussen, voor mensen die nog meer verdieping zoeken. We bezoeken met de 
cursisten voorstellingen, gaan in op dansgeschiedenis, vertellen hoe dansen op spitzen voelt, wat een pas 
de deux is. We bezoeken repetities van Introdans, geven rondleidingen en laten cursisten kennismaken 
met kostuums. 

Truus: Alles draait om dans, in wat we nog steeds mogen doen. Goede dingen komen altijd terug, leerden 
we inmiddels.   
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