
“Mijn naam is Luciënne Lambermont, ik ben 27 
jaar en ik ben een fulltime dansdocent en 
projectcoördinator bij Kunstkwartier in 
Helmond. Ik geef les bij het CKE, op een 
middelbare school. En van alle soorten stijlen, 
van kinderdans tot volwassenen.” 
 
“Ik geef les aan heel veel groepen, heel veel 
verschillende vooral, dat is best apart, want de 
meeste docenten hebben gewoon één vak dat ze 
geven, bijvoorbeeld alleen klassiek of alleen jazz. 
Ik vind alles leuk, dus ik doe ook heel veel. Ik 
geef: peuters, dat zijn de jongste die ik heb, dat is 
een soort creatieve dans, kleuters, jazz 
(kinderen/jongeren/volwassenen), modern (kinderen/jongeren/volwassenen), musical 
(kinderen/jongeren/volwassenen), middelbare school (brugklas en tweede klas), speciaal 
onderwijs, klassiek ballet (kinderen/jongeren/volwassenen), en af en toe, als ik er tijd voor 
heb doe ik nog projecten op basis- en middelbare scholen.  
 
Gelukkig heb ik ook nog weleens wat tijd voor mezelf, omdat ik vooral in de avonduren 
lesgeef, dus overdag ben ik gewoon vrij, en in het weekend. De middelbare school is een 
tijdelijk iets, omdat ik daar vervang, en dat houdt in april weer op. Het is wel echt volle bak 
nu maar wel heel leuk!” 
 
Wat heeft ervoor gezorgd dat je voor dit beroep hebt gekozen? 
“Ik kan niet zeggen dat ik altijd al heb gedroomd van het worden van danser of dansdocent, 
ik had gewoon één uur in de week klassiek ballet en dat vond ik superleuk om te doen. Maar 
verder heb ik geen vooropleiding of andere gekke dingen gevolgd. Ik wilde graag iets gaan 
doen in de trant van lesgeven of coaching, maar toen zei een klasgenootje van mij: “Ooh, 
maar Luciënne, ik ga naar de opstapcursus bij de dansacademie, ga je dan niet met me 
mee?” Dat leek me superleuk, dus daar ben ik toen ook een jaar naartoe geweest.  
Dat beviel me heel erg, dus toen dacht ik ‘misschien wil ik wel dansen én docent worden’. 
Dus dan mix je dat.  
Ik kom uit een gezin waar heel veel gedaan wordt aan podiumkunsten (muziek spelen & 
theater), dus daar wilde ik ook heel graag iets in gaan doen, en vooral het overdragen aan 
anderen.” 
 
Heb je ooit getwijfeld aan je keuze, toen je eenmaal begonnen was? 
“Ja, ik heb zeker getwijfeld. Ik was heel slecht in ‘dansexpressie’, dan krijg je bijvoorbeeld de 
opdracht ‘dans als een satéprikker’, maar satéprikkers dansen niet! Ik was daar heel slecht en 
ook heel koppig, en die docent heeft mij gezegd in het eerste jaar: “Nou Luciënne, ik denk 
niet dat je het gaat halen. Ik denk niet dat jij geschikt bent voor dit vak.” Enerzijds dacht ik 
dat ik het dan inderdaad niet kon, maar de andere soort dansen vond ik wel erg leuk en kon 
ik wel heel goed, dus die twijfel was snel over.” 
 
 
 

Wat vonden je ouders van je keuze? 
“Mijn ouders vonden het helemaal prima, die zeiden: “Als jij aangenomen wordt en dit is wat 
je wil, dan moet je dit vooral gaan doen.” Mijn ouders hebben niet veel met dans, maar wel 
met theater zoals ik eerder zei, dus die stonden helemaal achter me. Ze zeiden wel dat ze 
liever hadden dat ik dansdocent werd dan danser, omdat dat niet voor altijd standhoudt.  Ze 
dachten ook dat ik veel gelukkiger zou worden als docent, en daar hebben ze zeker gelijk in 
gekregen!” 
 
Als je kon veranderen van beroep, wat zou je dan kiezen? 
“Rechercheur! Het lijkt me heel cool om bij de politie te werken en al die zaken op te lossen. 
Of lichttechnicus in theaters en zo, dat lijkt me ook heel vet. Ook leek het me heel leuk om 
theaterdocent te worden, ik denk dat als ik geen dans had gekozen dat ik hier nu als 
theaterdocent had gezeten, en dat meen ik serieus. “ 
 
Welke bijzondere dingen heb je al mee mogen maken in dit vak? 
“Dat ik vaak hoor dat kinderen met heel veel plezier naar mijn les gaan en vertrekken. En dat 
mensen ineens superblij “Hoi Luciënne!” roepen op straat, en dat dat dan iemand blijkt te 
zijn aan wie ik jaren geleden ooit heb lesgegeven. Het stukje dat je daarin eigenlijk toch wel 
iets betekent voor anderen, dat vind ik wel heel tof want daar sta ik zelf eigenlijk nooit bij stil. 
Ook heb ik heel veel grappige dingen meegemaakt met kinderen, want die zeggen de 
meest grappige dingen. Ik gebruik soms best veel beeldspraak, en bij het speciaal 
onderwijs heb ik een klas met alleen maar autisten, en toen zei ik een keer: “Jongens, als we 
dit nu zo doen gaan we echt de mist in.”  En toen kwam er een jongetje naar me toe en die 
zei: “Juf... Moeten we dan een jas aan? Als we de mist in gaan?”. Dat was echt heel grappig. 
Ook het maken van producties als musicals, dat zijn echt de toffe momenten, ook al sta ik 
niet op het podium, ben ik toch deel van de groep.” 
 
Heb je nog tips voor mensen die ook de richting van danser/dansdocent op willen? 
“Zoek naar een school waar je kun doen wat je leuk vindt en wil leren, ik heb zelf o.a. op een 
school les gehad waar ik het heel leuk en gezellig 
had, maar ik niet echt goed heb leren dansen. Dus 
daar word je keihard op afgebrand tijdens een 
auditie. Dus zoek naar een school die je echt 
vooruit kan helpen. En doe wat je leuk vindt en ga 
zo veel mogelijk proberen, zo kun je alleen maar 
groeien en leer je steeds meer!” 
 
 
 


