Stichting Art Generation Presenteert

“Den Haag Danst door de Tijd”
Crowdfundingactie Voordekunst.nl – Workshops!
Het Project
Tijdens Den Haag Danst door de Tijd worden aan leerlingen van groepen 7 en 8 acht van de
bassischool en middelbare scholieren een aantal spetterende dansworkshops aangeboden. De
leerlingen krijgen drie verschillende dansstijlen aangeboden: van hofdans tot breakdance. De meest
gemotiveerde leerlingen mogen meedoen aan de kers op de taart – de professionele voorstelling “De
Tijdgeest”.

De Voorstelling
“De Tijdgeest” is een voorstelling speciaal ontwikkeld voor dit project. Tijdens de voorstelling komen alle
dansstijlen waarover de kinderen hebben geleerd aan bod, ten tonele gebracht door professionele
dansers in een professionele setting. De voorstelling maakt het plaatje rond; de leerlingen zien hoe een
echt gezelschap werkt en wat er allemaal bij komt kijken.

De Crowdfunding
Om “De Tijdgeest” dit jaar weer op de planken te krijgen, is Stichting Art Generation bezig met een
crowdfundingsactie. Hierom zijn er dit jaar een aantal extra workshops georganiseerd. De workshops
zullen worden gehouden in het Koorenhuis in Den Haag. De kosten zijn €25,- per persoon voor twee
workshops. Wil jij meedoen met deze actie? Schrijf je dan in!

De Workshops
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen actief mee kunnen doen, hebben we een groot aantal
muziek- en dansworkshops in de aanbieding, met doelgroepen van jong tot oud. Lees hieronder welke
voor jou de beste is!

DANS
Peuterdans
Aantal deelnemers: 10
Tijdens deze vrolijke workshop gaan de allerkleinsten dansen op muziek van K3, Disney en andere
bekende kinderliedjes. Ze werken aan motoriek, ritme en sociale omgan door middel van fantasierijke
oefeningen waarbij gedanst en gezongen wordt. Zo worden ze meegenomen in de vlinderdans, worden
ze echte prinsen en prinsessen, hangen ze de piraat uit en gaan ze dansen met Baloo de Beer.
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Disneydans
Aantal deelnemers: 15
Wie kent de liedjes van de disney films nu niet? In deze lessen ontdekken de kleuters het plezier van
dansen door hun fantasie te gebruiken. Ze leren basis passen van algemene dans, werken aan de
ontwikkeling van coördinatie, motoriek, ritme en sociale omgang. Ze krijgen de kans om op hun eigen
manier te leren dansen en bewegen.
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Jeugd/Volwassenen
Aantal deelnemers: 20
In deze categorie komen er drie verschillende dansstijlen aan bod – klassiek ballet, de oudste vorm van
dans die wordt gekenmerkt door sierlijke bewegingen en uitgedraaide benen, moderne dans, een
verzamelbegrip voor verschillende zeer individuele dansstijlen, en streetdance, de term voor dansstijlen
die zich hebben ontwikkeld op straat. De leerlingen krijgen de basis van de stijlen te leren en leren ze
hun eigen creativiteit te gebruiken, wat voor de jongeren uiteindelijk met een korte presentatie wordt
getoond aan hun ouders.
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar, van 12 tot 16 jaar en volwassenen.

MUZIEK
Muziek op Schoot
Aantal deelnemers: 10
Tijdens deze workshop krijgen de allerkleinsten hun eerste muziekles. De kinderen zingen liedjes, doen
klapspelletjes en krijgen de grondbeginselen van pianotechniek aangeleerd. In het licht van de
aankomende feestdagen zullen ze ook een aantal kerstliedjes leren.
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Muziek ABC
Aantal deelnemers: 10
In deze workshop wordt de kinderen spelenderwijs de basis van ritme, noten lezen en pianospelen
geleerd. Zo moeten ze de C vinden, leren ze hoe het verschil tussen een lange en een korte noot eruit
ziet en krijgen ze uitgelegd hoe ze met meer dan een vinger piano kunnen spelen. Samen kerstliedjes
zingen staat hier ook op het programma.
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Workshop Zang – Christmas Carols
Aantal deelnemers: 15
De feestdagen komen eraan, en in deze workshop worden de deelnemers daarop voorbereid! De
leerlingen zingen kerstliedjes uit verschillende landen, zoals traditionele Engelse carols zoals “God Rest
Ye Merry Gentlemen”, Franse Chants de Noël, en jazzy liedjes zoals “Chestnuts roasting on an open
fire”. De uitgelezen workshop om helemaal in de kerstsfeer te komen!
Deze workshop is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar, van 12 tot 16 jaar en volwassenen.

De workshops zullen worden gegeven op zaterdag 13 en 20 december 2014 in het
Koorenhuis in Den Haag. Inschrijven? Stuur een mail naar info@art-generation.net of bel
artistiek leidster Florence Rapati op 06-24110241!

