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Dinsdag 12 februari 2019

Voor alle leerlingen van de derde klassen

Welkom!
Fijn dat jullie als leerlingen van de derde klassen aan
de Kunstcarrousel deelnemen. Wij willen jullie laten
kennismaken met de organisaties voor kunst en cultuur
in Hoogeveen. Sommige van deze organisaties kennen
jullie vast al wel, andere niet.
Je gaat in ieder geval deelnemen aan twee workshops
én een theatervoorstelling.
De workshoptijden zijn van 9.00 tot 10.30 uur en
11.00 -12.30 uur. De voorstelling is om 13.15 uur.

Veel plezier!

THEATER DE TAMBOER
THEATERVOORSTELLING

OMSCHRIJVING

TIJD

LOCATIE

DDF Crew
Retuned

Muziek, dans, humor, spektakel en vooral heel veel touwtje
springen: dat is waar het om draait in de theatershows van DDF
Crew. De Vlaamse ropeskippers zijn bekend van Holland’s Got
Talent. Zij zijn nu wereldbekend met hun wervelende touwen
en acrobatische stunts. Touwtje springen op topniveau!

13.15 uur

Theater
De Tamboer

WORKSHOP

OMSCHRIJVING

DOCENT

LOCATIE

BMX fiets

BMX Flatland is het uitvoeren van trucs op een BMX fiets op
een vlakke ondergrond. Draaien en balanceren van de fiets
door het gebruik van voetsteunen aan de as van de wielen. In
deze workshop leer je hoe je het beste op één wiel kan rijden,
hoe de fiets kan bewegen zonder te trappen op je pedalen en
hoe je een bar spin doet (het ronddraaien van je stuur).

Cast DDF
Crew

De Tamboer
Passagezaal

Jump Rope

Touwtje springen voor kleine kinderen of een warming-up?
In deze workshop leer je touwtje springen in snelle combinaties
van hiphop dans, acrobatiek, gymnastiek en breakdance moves.
Durf jij de uitdaging aan?

Cast DDF
Crew

De Tamboer
Foyer

Hiphop/
Breakdance

Hiphop is eigenlijk een cultuur en geen dansstijl maar wordt
vaak gebruikt als naam voor een dansstijl. Hieronder valt dus
break en alle hiphop social party dances. Kortom alle stijlen die
op hiphop gedanst worden.

Cast DDF
Crew

De Tamboer
Notenkraker 2

Light graffity

Light Graffiti is tekenen met licht in de lucht in een
verduisterde ruimte.
Eerst krijg je uitleg over de lange sluitertijd van de camera.
Daarna teken je in groepjes je ontwerp in de lucht met
zaklampen. De fotocamera vangt het licht. Tip! Wil je het
gemaakte werk mee naar huis, neem dan een usb-stick mee.

Hanneke
Hultink

Tamboer
Notenkraker 1

Beat it, dance
the music

Een combinatie van dans, muziek en techniek. Leer een aantal
korte choreografieën aan die je kunt uitvoeren op een speciaal
ontwikkelde dansvloer. Wanneer je in een drietal de
choreografieen tegelijkertijd uitvoert speel je een (bekend)
liedje en ervaar je hoe het is om dansend een band te zijn.

Vernon

De Tamboer
Salon

Cajon

De cajon is een vierkant getimmerde houten doos met een
geraffineerd binnenwerk.
Je gaat verschillende geluiden produceren door erop te slaan
met handen of stokken. Je zit zelf bovenop de cajon. Iedereen
kan het leren en je zal verbaasd zijn over het gemak waarmee
op deze ‘wonderdoos’ een ritme kan worden gemaakt.

Ezra
Lesimanuaja

Tamboer
Foyer
2e balkon

Grimeren

Tijdens deze workshop ga je verschillende penseel- en
sponstechnieken leren, zodat je snel een mooi sminkresultaat
kunt creeren. De volgende onderdelen komen aanbod: kleuren
blenden met spons, bloemetjes maken, krullen en druppels,
meisjes- en jongens design.

Chantal
Roozen

De Tamboer
Kleedkamer

BIBLIOTHEEK VERHALENWERF
WORKSHOP

OMSCHRIJVING

DOCENT

LOCATIE

Venetiaanse
Maskers

Maskers werden al in de 16e eeuw gebruikt in het Italiaanse
volkstheater. De toneelspelers gaven hun personages een eigen
karakter mee. Soms slim en schuw, dan weer komisch en dom
Annet van
of juist met veel fantasie en creatief. Welk karakter laat jij zien? der Kamp
We werken met karton, papier, textiel, verf om het masker fraai
aan te kleden.

Bibliotheek
Werkplaats

Rap

Hoe kun je een raptekst schrijven? Hoe zit het met flows en
rijms? En hoe gebruik je je stem als je gaat rappen zodat het
ook nog eens vet klinkt? Wat heb je als rapper nodig om te
zorgen dat het “over komt “ wat je doet?

Ferry
Heeren

Bibliotheek
Kantine

Djembé

Djembé is een Afrikaanse trommel waar je heel eenvoudig
muziek mee kunt maken.
Het gaat om de klank en het ritme. Of het nu gaat om house,
R&B of metal, de basis is ritme. Daarom lijkt trommelen ook
meteen op muziek maken en is het leuk om te doen.

Henk
Busscher

Bibliotheek
Activiteitenruimte

Volg mijn Vlog

Hoe vlog je als Enzo Knol? Hoe maak je een video die scoort?
In deze workshop leer je de videocamera gebruiken, bedenk
je een verhaal en ga je filmen.
Als al het materiaal geschoten is ga je monteren.

Marianne
Berkhoff

Bibliotheek
Computerruimte

Beats en Bytes

Maak je eigen beats! Samen met een klasgenoot ga je aan
de slag met de muzieksoftware Ableton Live. Hiphop, trap,
deephouse of alle stijlen door elkaar? Mix de geluiden, draai
aan de effecten en maak in no-time je eigen track. Ook kun je
melodieën en drums inspelen met het keyboard. Aan het eind
drop je je mix op het internet of usb stick.

Menno Key

Bibliotheek
grote
vergaderzaal

Vrolijk
schilderij

Bij een vrolijk schilderij kun je van alles verzinnen. Jullie
bedenken een onderwerp om te schilderen: b.v. een dier:
kip, koe, giraffe, koala beer, etc, maar je kunt ook kiezen voor
een auto, een bloem... bedenk maar iets, maar wel in een een
voudige vorm. Er zijn voorbeelden die jullie kunnen gebruiken.

Zwaantje
ten Have

Bibliotheek
Cursusruimte

SCALA CENTRUM VOOR DE KUNSTEN
WORKSHOP

OMSCHRIJVING

DOCENT

LOCATIE

Linedance

Linedance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen.
Bij linedance wordt er in lijnen/rijen gedanst op verschillende
soorten muziekstijlen, zoals pop, rock, salsamuziek, country.

Saskia
Kamphuis

Scala
Toonzaal

Musicaldance

Je leert en ervaart hoe het is om te dansen, acteren en ook nog
zingen tegelijk!
Dit ga je beleven via verschillende oefeningen waarin o.a.
gewerkt wordt aan: interactie, dans en mimiek.

Margriet
van
Schooten

Scala
Balletzaal

Fotografie
Droomwereld

Wonen in een klok? Op supersnelle springveren naar school?
Een giraffe met vleugels als huisdier? Geïnspireerd door
voorbeelden uit de film en game-wereld creëer je op de
computer met behulp van photoshop (GIMP) een eigen
wonderlijke wereld: een digitale collage van fotomateriaal.

Betty
Zieltjes

Scala
Lokaal 18

Urban Arts
Dance

Altijd al vette moves willen leren? Met Urban Arts Dance-style
leer je een te gekke choreo met vette streetmoves er in.
Max Krijthe
Altijd al willen dansen zoals de dansers in So You Think You Can
Dance of Dance Dance Dance? Zorg dan dat je erbij bent!

Scala
Balletzaal

Raps, Beats en
Recording

Wil je je eigen nummer leren schrijven, leren opnemen of
een beat leren maken?
De groep wordt verdeeld in tekst schrijven en maken. In het
laatste half uur van de workshop zetten we de geschreven
teksten op de beat.

Zukarn

Scala
Studio

Young TV

STUK TV, Boekf, Famke Louise en nog vele anderen zijn bekend
geworden met filmpjes op YouTube. Je gaat aan de slag om
je eigen programma’s, vlogs, pranks te maken en werkt met
professionele camera’s. Tijdens het brainstormen komen de
ideeën naar boven en samen werk je aan een unieke vlog.

Nathan
Nava

Scala
lokaal 20

HET PODIUM
WORKSHOP

OMSCHRIJVING

DOCENT

LOCATIE

The BattleImprovisatietoneel

In deze improvisatieworkshop ga je aan de slag met
theatergames. Je kent ze wel van theatersport of het
tv-programma “De Lama’s”. Theatergroep Garage TDI heeft
er zo zijn eigen draai aan gegeven: verrassing en humor!

van
Garage TDI

Podium
Bovenzaal

Bucketdrums /
Djembé

Met een emmer, een stok en begeleiding van een docent
slagwerk wordt op een unieke wijze muziek gemaakt.
De emmers en stokken zorgen voor een spetterende,
onvergetelijke muzikale gebeurtenis.

Joran
Dijkstra

Podium
Barruimte

DOCENT

LOCATIE

KATHOLIEKE KERK
WORKSHOP

OMSCHRIJVING

Acteren kun je
leren

Theater kan verwonderen en verbazen. Door middel van improvisatie oefeningen en het verzamelen van materiaal gaan we
een korte presentatie maken.
Ilse
Met herinneringen, standpunten en wat er op dat moment
Horstman
ontstaat op de vloer.
Je maakt kennis met theater maken, met jezelf en de groep.

Katholieke
Kerk,
Hoogeveen

DANSCENTER TRESOR
WORKSHOP

OMSCHRIJVING

Tresor Dance
Center
Hiphopdance

In deze workshop So You Think You Can Dance! volg je de
laatste trends op dansgebied. Van Afro, Dancehall tot Hiphop,
de beleving van de ultieme dance experience! De artiest in jou
komt in deze workshop tot leven… We can make you dance!

DOCENT

LOCATIE

Tresor

Danscenter
Tresor,
Kanaalweg
38b

VUE BIOSCOOP
WORKSHOP

OMSCHRIJVING

DOCENT

LOCATIE

Goochelen

Altijd al willen weten hoe makkelijk jij te foppen bent? Ontdek
het in deze workshop en leer drie echte geheimen van de goochelaar. Daarnaast leer je natuurlijk leuke trucs die je met een
beetje oefening zelf kunt doen!

Jan Kosters

Vue Bioscoop
White Box

NOG EVEN DIT...
•	vijf minuten voor het begin van de
activiteit aanwezig zijn in het gebouw
waar de activiteit plaatsvindt;
•	geen jassen en tassen mee naar de
workshopruimtes en theaterzaal;
•	mobiel uit in de workshopruimtes en
theaterzaal;
•	geen eten, drinken of snoep in de
workshopruimte of theaterzaal;
•	tijdens de voorstelling en de
workshops de zaal niet verlaten;
• je houden aan de voorschriften van
de begeleiders

ADRESSEN

Bedankt!

Theater De Tamboer
Hoofdstraat 17 – 0528 280190
Scala Centrum voor de Kunsten
Markt 5 – 0528 235005
Bibliotheek/ Verhalenwerf
Willemskade 27 – 0528 268131
Vue Hoogeveen Bioscoop
Van Echtenstraat 35 – 0528 234000
Het Podium
Schutstraat 43 – 0528 275355
Tresor Dans Center
Kanaalweg 38b – 0528 269508
Katholieke Kerk Hoogeveen
Blankenslaan-Oost 2 – 0528 268131
Huize Venendal
Hoofdstraat 9 – 0528 268131
Algemene coördinatie:
Theater de Tamboer – 0528 280190
Bibliotheek / Verhalenwerf 0528 268131

MEER INFORMATIE
www.cultuurenschoolhoogeveen.nl
@kunstcarrousel

Met dank aan Gemeente Hoogeveen en
Gemeente De Wolden

