
WORKSHOPS

STOPMOTION
Stopmotion is een filmtech-
niek waarbij voorwerpen 
tot leven komen, door elke 
“motion” vast te leggen op 
foto en deze in een filmpje te 
monteren. 

FOTOGRAFIE
Ga aan de slag met perspec-
tieven, scherpte-diepte en 
verschillende shots. Nader-
hand worden de resultaten 
besproken en neemt u de 
mooiste foto’s mee! De work-
shop kan o.b.v. een thema.

URBAN DANCE
Dansen zoals op TMF en MTV 
is te zien? Tijdens de work-
shop wordt er gewerkt aan 
een choreografie, waarna 
u met de dansmoves de 
dansvloer op kunt tijdens een 
spetterend feest!

SALSA
Sensueel, sexy, uitdagend… de 
swingende ritmes van salsa uit 
Zuid-Amerika zijn tegenwoor-
dig over de hele wereld enorm 
populair. In de workshop leert 
u verschillende basispassen en 
figuren van deze dansstijl. 

SONGWRITING
U gaat bezig met het schrijven 
van een songtekst voor een 
poplied. In kleine groepen 
worden de coupletten en het 
refrein geschreven. Bij het 
zingen wordt u muzikaal 
ondersteund door de docent.

POPZANG / RAP
Zing mee met bekende num-
mers, waarbij aandacht wordt 
besteed aan zangtechniek, 
stemgebruik en samenzang. 
Rappen kan alleen of in een 
duo, waar je een eigen tekst 
schrijft.

IMPROVISATIE
THEATER
‘Niet denken maar doen’! Deze 
workshop staat garant voor 
veel spelplezier, humor, spon-
taniteit en assertiviteit. Het is 
fantastisch om te zien, maar 
nog leuker om zelf te doen.

LIPDUB
Bewegen, playbacken en ac-
teren, met het doel een unieke 
presentatie neer te zetten! Aan 
het eind wordt de clip in één 
take opgenomen. Haal alles uit 
de kast en doe mee!

Naast locatieverhuur is het ook mogelijk om workshops te volgen. 
Een workshop duurt gemiddeld 1 uur en is daardoor een uitsteken-
de aanvulling op een vergadering, trainingsdag of andere activiteit. 
Uiteraard zijn de workshops ook los boekbaar.

De workshops zijn vanaf 20 euro p.p. incl. materiaal en excl. BTW.


