VO Workshop “Van Hofballet tot Hiphop” 2011-2012
Beginners
Onderbouw / bovenbouw
Dans weerspiegelt de tijd.
Neem bijvoorbeeld de hiphoppers van nu. Zet hun lichaamstaal en
e
bewegingspatronen af tegen die van de jongere generatie in de 17
eeuw en klaar is je statement.
In deze workshop nemen we je mee naar de tijd van de pruiken, de
grote hoepeljurken, de korsetten, de wit gepoederde gezichten en de
gepaste omgangsvormen die passen in de Gouden Eeuw. We dansen
een eenvoudige combinatie uit die tijd. En daarna komt het… Want wat
als we die combinatie omzetten in dans uit het nu? Dat onderzoeken
we in deze workshop. Iedereen gaat op een creatieve manier op zoek
naar een nieuwe stijl. Hofballet goes Hiphop.

Locatie
In de gymzaal of in een ruim lokaal van de school
Tijdsduur
1 lesuur van 50 minuten.
Indeling
• Doorspreek van de workshop door een
choreografe van Eye-Wash Productions.
• Warming up.
• Instuderen hofdans.
• Verwerken hofdans naar hiphop-style.
• Presentaties.
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 klassiek ballet en / of
andere dansvormen.
Prijsindicatie
V.a. € 58,50 exclusief reiskosten. (Eye-Wash Productions accepteert de CKV
Cultuurkaart.)

TIPS
• Deze workshop is geschikt als themaworkshop bij het thema
hofcultuur, maar ze kan ook gebruikt worden als enkele workshop
die leerlingen kort kennis laat maken met de oorsprong van dans.
Duidelijk wordt dat dans de tijd weerspiegeld en dat elke tijd daarom
zijn eigen dansstijlen kent.
• De workshop kan ook als lessenserie in combinatie met de
kennismakingsworkshops klassiek ballet, jazzdans, moderne dans,
Afrikaanse dans en / of de choreografieworkshop worden ingezet.
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