“Move 2 Africa”
VO Kennismakingsworkshop Afrikaanse dans 2011-2012

Beginners, Onderbouw / bovenbouw
Er zijn heel veel verschillende dansvormen, over de hele wereld. We vatten
deze vaak samen met de term internationale dans. Eén van de dansvormen
die daaronder valt is Afrikaanse dans. Ondanks dat deze ook weer onder te
verdelen is in verschillende subvormen, biedt Eye-Wash Productions een
algemene kennismakingsworkshop aan.
Eén van de meest opvallende kenmerken is dat Afrikaanse dans heel aards is.
En toch houden die dansers het uren vol om zo te bewegen. In de workshop
zul je verschillende passen leren die je zelf mag omzetten tot een nieuwe
choreografie. Je maakt zo niet alleen kennis met een nieuwe dansstijl, maar je
leer ook nog om deze naar je eigen hand te zetten zodat je eigen choreografie
ontstaat!

Locatie
In de gymzaal of in een ruim lokaal van de school
Tijdsduur
v.a. 1 lesuur van 50 minuten.
Indeling
• Doorspreek van de workshop door een
choreografe van Eye-Wash Productions.
• Warming up.
• Verschillende oefeningen waarin Afrikaanse
danspassen aangeleerd worden.
• Instuderen van een korte Afrikaanse dans. Leerlingen
worden uitgedaagd in kleine groepen zelf danscombinaties te maken.
• Presentatie.
Deelnemers
• Per workshop is plek voor maximaal 20 deelnemers (afhankelijk van
locatie en schooltype). Zij worden begeleid door één workshopleider.
• Deze workshop is zeer geschikt voor leerlingen die nog niet of
nauwelijks in aanraking zijn geweest met moderne dans en / of andere
dansvormen.
Prijsindicatie
V.a. € 58,50 exclusief reiskosten. (Eye-Wash Productions accepteert de CKV Cultuurkaart.)
TIPS
• Deze workshop kan ook worden ingezet op themadagen / actiedagen.
Door een bijdrage van elke leerling zijn de kosten van deze workshop er
makkelijk uit te halen en kan de meeropbrengst besteed worden aan een
goed doel.
• De workshop en kan ook als lessenserie in combinatie met de
kennismakingsworkshops klassiek ballet, jazzdans, moderne dans, de
workshop “Van hofballet tot hiphop” en / of de choreografieworkshop
worden ingezet.
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