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Geboortedatum: 8 oktober 1972
        Telefoon: 06 41913745

Mail: liz.wolters@gmail.com
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Opleiding / training

HBO, Docent Dansexpressie, Amsterdam. Diploma behaald in 2000.
HBO, Culturele en Maatschappelijke Vorming, hoofdvak Dans en Beweging, HAN,

Nijmegen. Diploma behaald in 1997.
Theatermaker Amateurkunst, Arnhem, Huis van Puck 2011-2013

Switch2Move-Dance and Creative Wellness 2017

Klassiek ballettraining 1983 - 1991
Moderne theaterdans, Streetdance, Dans en Spel, Musicaldans, Kinderdans, ADV, 

DansConditie, Bewegen op Muziek, Latin Dance Fit, Pilates, Yoga, Essentrics,
Gyrokinesis, 1993 - heden

Danstheater / improvisatie / locatietheater /performance art/ Bodyweather/
Moviefighting 1998 - heden

Viewpoints/ Theatersport/ Bewegingstheater/ Inclusiedans 2000 - heden



Werkervaring.

2015-heden docent beweging, dans en creatief welzijn/movementfacilitator
#Faciliteren van lessen beweging voor verschillende doelgroepen, o.a. 
op de Maartenschool Nijmegen, Bewegingstheater voor hoogbejaarden, 
Bewegen op Maat en Mixed Moves 55+.
#Inclusiedans

2016-heden: docent dansen en bewegen, Flow by BGA, Angeren
#Verzorgen van lessen Moderne dans, Jazz, Pilates, Latin Dance Fitness, 
Dansconditie en  Streetdance vanaf 6-96 jaar

2013-heden: docent musicaldans, Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrecht
#Verzorgen van de musicallessen dans voor kinderen en jongeren 6 t/m 16 
 jaar
#Maken van voorstellingen

2009-heden: diverse workshops, coaching, training en lessen, Nijmegen
#Jongeren 12 t/m 18. Volwassenen 18+
#Viewpoints
#Spel en Theater
#Bewegingstheater

2008-heden: theater, dans- en musicaldocent, Grote Broer / Kleinkunstig 
#Musicalklas, 7 t/m 17 jaar (tot 2013)
#Productiegroep Klabaai, Broadway (tot 2013)
#Workshops dans en theater in het PO en VO
#Lessen dans, goochelen, theater in het PO en VO

2006-heden: docent dans, musical, beweging en theater, CMK ontwikkel arrangeur, 
De Lindenberg Huis voor de kunsten, Nijmegen
#Projecten, (gast) lessen en workshops in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs in Nijmegen en omgeving: “Lef om te dansen”, Kunstproject 
“kleding, landen en beroepen”, musical, theater, spel en dans en kinderdans
#Coachen van leerkrachten in het basisonderwijs bij Dans in het 
basisonderwijs
#Werkgroep Spel en Dans
#Dansdocent basisschool de Meiboom
#Kunstroutes V.O.
#Cursus Spel en Dans, Musicaldans
#Lessen Dans en Theater Havo/VMBO NSG Nijmegen
#Musicalklassen 8 tot 14 jaar
#Theaterlessen in de onderbouw
#CMK arrangeur: scholen ondersteunen bij het implementeren van kunst in 
het onderwijs. Samen met de school ontwikkel ik het kunstvak aanbod in lijn 
met de methodes, leerlijnen en behoeften. Daarbij rapporteer ik en maak de 
eindverantwoordelijkheid (uren, financiën).

2000-heden: medewerker Stichting Buitenkunst, Amsterdam 
#Geven van kunstprogramma’s op het gebied van dans, danstheater en 
 theater voor jongeren, volwassenen en kinderen
#Interdisciplinair werken i.s.m. theater, muziek en beeldende kunst



2013-2016: choreograaf zang- en danstheater Apropos, Deventer
#Vanaf 18 jaar
#Danslessen verzorgen
#Choreografie koor en dansgroep nieuwe voorstelling 2015 

2011-2013: danser, speler en choreograaf, Leliedanstheater, Nijmegen
#Maken en spelen van danstheatervoorstellingen voor kinderen in het 
basisonderwijs
#Verzorgen van workshops en gastlessen in het basisonderwijs

2009-2012: musicaldocent, Kunstencentrum Meander, Boxmeer en Gennep
#Musicalklas, Productiegroep voor kinderen vanaf 9 jaar
#Regie, theaterlessen en danslessen

1999-2011: uitvoerend danser, Danstheatergroep improvi, Nijmegen
Voorstellingen o.a.: “Tier”, “Tov”, “Make me beautiful”,”To get her”, “Drift”,
“monumentendag”, “tour de dans 2007/2008” en “2008/2009”

2001-2009: dansdocent , Open Academie, Bemmel
#Lessen dans en spel, kinderdans, streetdance, musical  en danstheater         
verzorgen voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
#Workshops/projecten voor scholen in en om Bemmel, basisscholen en 
middelbare scholen

2001-2004: dansdocent, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
Keuzevakprogramma hedendaagse dans en danstheater voor 
studenten v.a.18 jaar

2001-2005:     dansdocent, Danstheatergroep improvi, Nijmegen
#Lessen danstheater voor volwassenen 18+
#Danceproject voor kinderen 9 t/m 12

1998-2005: dans/theater projecten i.s.m. beeldend kunstenaar:
#“De koning en ik“, voor en door kinderen van 6 t/m 12 jaar, Nijmegen
#“Met spektakel”, voor en door kinderen van 4 t/m 12 jaar, Nijmegen


