Workshop Flashmob
Beginners
Sinds de T-mobile dans in het Londense Liverpool Street Station zie je ze overal
opduiken: Flashmobs. In een openbare ruimte begint iemand met dansen en
langzaam maar zeker vallen steeds meer mensen in. Flashmobs worden ingezet
ter promotie, maar zijn ook uitermate geschikt om een grote groep mensen met
enthousiasme en plezier aan het dansen en bewegen te krijgen.
Eye-Wash Productions heeft een speciale Eye-Wash flashmob ontwikkeld die
ingestudeerd kan worden met een grote groep deelnemers. Door middel van de
flashmob maakt men in de praktijk en op een laagdrempelige manier kennis met
allerlei dansvormen die variëren van klassiek ballet tot hiphop. In de workshop wordt
namelijk extra informatie over deze stijlen. Informatie en dans/bewegingsplezier gaan
bij deze workshop dus hand in hand*.
De flashmob kan worden ingestudeerd bij wijze van workshop (1 uur), maar
daarnaast kan er ook een uitvoering aan worden gekoppeld, binnen- of buiten de locatie.
Denk bijvoorbeeld aan een uitvoering in een pauze als verrassing voor andere deelnemers
of aan uitvoering op een nabijgelegen openbare locatie ter promotie van een bedrijf of een
actie voor het goede doel. Bij een uitvoering neemt de workshop langere tijd in beslag.
Indien gewenst wordt de flashmob opgenomen. De opdrachtgever ontvangt dan achteraf
een DVD met deze opnames, zodat deze gebruikt kunnen worden voor
promotiedoeleinden.
* Naast het neerzetten van de Eye-Wash flashmob kan Eye-Wash Productions ook een flashmob op maat
ontwikkelen! Deze wordt dan speciaal voor de gelegenheid gechoreografeerd, toegespitst op de plaats, locatie
en wensen van de opdrachtgever.

Locatie
In een ruime locatie (Gymzaal, theaterzaal, kantine of aula) met podium / verhoging
Tijdsduur
- De workshop duurt 1 uur.
- De tijd die de uitvoering en de voorbereidingen daarvoor in beslag neemt is afhankelijk van de plaats en de locatie en
wordt daarom altijd in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Indeling van de workshop
• Bespreking van de workshop en uitleg over flashmobs door een choreograaf van Eye-Wash Productions.
• Instuderen van de Eye-Wash flashmob waarin de choreografie opbouwt, zodanig
dat de warming-up verweven zit in de flashmob zelf.
• Uitvoering van de totale choreografie
Deelnemers
• Afhankelijk van de grootte van de locatie. Minimaal 40 deelnemers.
Prijsindicatie
Aan te passen per locatie en per opdracht. Enkele voorbeelden:
- Voor een groep van 50 deelnemers, enkel de workshop: € 195,- excl. reiskosten.
- Voor een groep van 200 deelnemers, workshop en uitvoering op locatie compleet
met techniek: € 675,- excl. reiskosten.
>>> Additionele standaard registratie DVD en opnames: € 185,-
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