Woezel & Pip Voorstelling

Aanmelden voor 1 of meerdere activiteiten kan via ons online formulier:
http://www.hetvergetenkind.nl/nl/subscribe/aanmelden-activatie-tour

www.hetvergetenkind.nl

Dobbe en de Draak Voorstelling

Woezel & Pip, de allerliefste hondjes van de hele wereld,
komen op bezoek om te spelen met de jongste kinderen
van de opvanglocatie. De hondjes komen tot leven door
middel van professionele poppenspelers. Woezel & Pip
beleven van alles in de Tovertuin, de plek waar ze wonen
en met vriendjes fijn kunnen spelen. Ze nemen de kinderen mee in hun avonturen. Een lieve en vrolijke voorstelling met poppenspel, voorlezen, zingen en muziek.

Voor vragen met betrekking tot theatervoorstellingen en de muziek, sport- en spelactiviteiten
kunt u contact opnemen met Sandra de Beer via sandra@hetvergetenkind.nl en 06 - 14223689.

Leeftijdscategorie:

Voor vragen met betrekking tot schrijf- en filmworkshops kunt u contact opnemen met
Barbara de Reede via barbara@hetvergetenkind.nl en 06 - 42555800.

Frequentie en duur:
Eenmalige voorstelling, 40 minuten

Verhalen workshop

film workshop

Dans & Spel clinic

Een superleuke kindervoorstelling gebaseerd op het
boek Dobbe en de Draak. In de voorstelling van 2016
komt het tweede prentenboek van Dobbe en de Draak
tot leven: ‘Drakenkoek’. De hoofdverteller vertelt het
verhaal en ‘doet’ alle stemmetjes van de karakters uit
het boek. En met behulp van projectie zien we de leuke
prenten uit het boek op een muur of doek. Drie bandleden zorgen voor live muziek. Een aanstekelijke voorstelling waarbij de kinderen actief betrokken worden bij
het verhaal.

Kinderen leren van schrijfjuffie Lianne hoe ze een kort
verhaal kunnen schrijven. We vragen de kinderen dit
jaar om een verhaal te schrijven over wat hen blij maakt
of wat ze wensen voor de toekomst: schrijf je eigen
droomverhaal. Aan de hand van dit thema schrijven de
kinderen hun verhalen en maken ze een tekening bij
het verhaal. De verhalen worden gebundeld in een mooi
vormgegeven boek. Van het leukste verhaal wordt ook
een korte film gemaakt die tijdens de première van Het
Vergeten Kind Filmfestival (tijdens de Week van het Vergeten Kind, 29 jan – 4 feb 2017) wordt vertoond.

Groepen kinderen maken onder begeleiding van een
professionele filmcoach hun eigen korte speelfilm van
5 minuten. Ze doen alles zelf: van het bedenken van
het verhaal, schrijven van het script, filmen, acteren en
het toevoegen van geluiden, muziek en voice over. In de
films spelen bekende Nederlanders (uit de entertainmentwereld, de politiek, het werkveld) een zogenaamde
‘cameo-rol’. De thematiek van de films wordt van tevoren bepaald door een commissie van afgevaardigde kinderen en begeleiders van de opvanglocaties.

De Dans & Spel activiteit bestaat uit een serie clinics
met elk jaar een ander thema. Deze aanpak doet een
beroep op het inbeeldend vermogen en creativiteit van
een kind. Ze worden gestimuleerd om zelf iets te verzinnen en dat uit te beelden in beweging. De Dans- en
Spel clinics worden gegeven door een dansdocent die
voor de muziek, installatie en attributen zorgt. In de
opvanglocaties waar het kind met moeder / ouder in de
opvang verblijft, mogen zij ook meedoen. Samen dansen
versterkt de onderlinge band en geeft veel plezier met
elkaar.

Leeftijdscategorie:

Leeftijdscategorie:

Leeftijdscategorie:

Leeftijdscategorie:

Frequentie en duur:
Eenmalige voorstelling, 40 minuten

Frequentie en duur:
1 workshop, 1 tot 2 dagdelen

Frequentie en duur:
1 workshop, 2 tot 3 dagdelen

Frequentie en duur:
6 lessen, 1 uur
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muziek & spel clinic
basketbal clinic

voetbal clinic

Hiphop dans is een dans die is ontstaan op straat. Het
is een stoere dans waarin je zowel individueel als in
groepsverband kunt ‘schitteren’. De kinderen / jongeren
leren de basisbeginselen van Hiphop, maar leren ook via
beweging hun gevoelens te uiten en elkaar te respecteren door hun waardering te tonen tijdens het ‘freestylen’
(je kunstjes laten zien). Dit gebeurt meestal in een kring
of door het zogenaamde ‘battelen’ (elkaar uit te dagen
en elkaar te overtreffen in ‘moves’). Zo leren de kinderen spelenderwijs bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Deze clinics worden gegeven door een dansdocent
die zelf voor de muziek, installatie en attributen zorgt.

Nieuw in onze Activatietour zijn de Muziek & Spel clinics. Net als dans biedt muziek de kinderen de mogelijkheid om je even helemaal mee te laten voeren en plezier
te maken. Voor 2016 is de basis: de trommel! De kinderen maken kennis met verschillende soorten percussieinstrumenten. Er wordt begonnen met een warming-up
door middel van ritmes op het eigen lichaam te spelen
(bodypercussie). Dan volgen de basis ritmes met klappen, stampen, zingen en vervolgens door naar de echte
trommels! In korte tijd leren de kinderen een echt ritme
spelen, zoals een Samba. Bij een reeks van 3 lessen per
groep, worden telkens verschillende percussie-instrumenten gebruikt. Als een opvanglocatie maar 1 percussie clinicdag afneemt, wordt alleen Braziliaanse percussie gedaan. De kinderen krijgen een trommeltje of een
tamboerijn die ze na afloop mogen houden.

Ook nieuw in de Activatour 2016 zijn twee sportieve
clinics, waaronder de basketbal clinics die worden gegeven door 1 of 2 docenten, afhankelijk van de grootte
van de groep. Basketbal is vooral in Amerika enorm populair, het is een sport met veel dynamiek en een hoge
‘coolness’ factor. Behalve de ‘tricks & flicks’ (behendigheid met de bal) leggen de docenten de spelregels uit
en besteden ze aandacht aan de techniek van het basketballen. Tegelijkertijd wordt er aan de fysieke conditie
van de kinderen gewerkt en werken ze toe naar een volwaardige wedstrijd. Voor het realiseren van de clinics
worden er per opvanglocatie 2 mobiele hoops (basketbalringen) en basketballen aangeschaft. De materialen
mogen de opvanglocaties na afloop houden.

Ook nieuw in de Tour zijn de Voetbal clinics. De clinics
worden gegeven door het team van Favela Street. Zij
vertellen eerst het verhaal van ‘Favela’ (straatvoetbal)
en daarna wordt er met elkaar over een specifiek onderwerp gesproken, zoals teambuilding/samenwerken,
veiligheid, succesbeleving, een rolmodel zijn, etc. Hierna wordt er samen naar buiten of naar een sportzaal
gegaan en volgt een heuse ‘Favela Street’ voetbal clinic
(zoals dit team ook al succesvol heeft gegeven in Haïti en
Brazilië). Er zitten een aantal spelvormen in verwerkt,
zodat ook kinderen / jongeren die minder affiniteit met
voetbal hebben, toch met veel plezier kunnen meedoen.
Na afloop krijgt ieder kind een voetbal om zelf mee te
oefenen.

Verschillende serie clinics voor 2 leeftijdscategorieën:

Verschillende serie clinics voor 2 leeftijdscategorieën:

Verschillende serie clinics voor 2 leeftijdscategorieën:

Verschillende serie clinics voor 2 leeftijdscategorieën:

Frequentie en duur:
6 lessen, 1 uur

Frequentie en duur:
3 lessen, 1 uur

Frequentie en duur:
3 lessen, 1 uur

Frequentie en duur:
1 workshop, 1 dagdeel

hip hop dans clinic

Randvoorwaarden
De activiteiten die we aanbieden kunnen wij dankzij sponsoring gratis aanbieden. Jullie medewerking en inzet om ervoor te zorgen dat
er voldoende kinderen aanwezig zijn, is voor ons van groot belang.
Een succesvolle tour betekent dat sponsors graag betrokken blijven
en we ook in de toekomst activiteiten kunnen blijven ontwikkelen en
aanbieden.
We vragen dus geen financiële bijdrage aan de deelnemende opvanglocaties, maar kennen wel een aantal ‘tegenprestaties’, zodat we
met elkaar de activatietour tot een groot succes kunnen blijven maken. Wat vragen wij van jullie?

•
•
•

Er dient altijd begeleiding vanuit de opvang bij de activiteit aanwezig te zijn.
We verzoeken u broodjes (indien activiteit tijdens lunchtijden
plaatsvindt) en drank (koffie, thee, water) beschikbaar te stellen
voor de docenten, acteurs en technici.
Voor de voorstelling Dobbe en de Draak moeten de ramen verduisterd kunnen worden en dient er een lichte muur of doek/
scherm beschikbaar te zijn waarop de prenten geprojecteerd
kunnen worden. Indien er een beamer gebruikt kan worden,
heeft dat onze voorkeur. Mochten zowel de beamer als een lichte
muur/ doek niet beschikbaar zijn, dan zullen we overleggen of de
voorstelling wel/niet plaats kan vinden.

•

•
•
•

De voorstelling Dobbe en de Draak heeft speeldagen in het weekend (tijdstip in afstemming) óf op dinsdagen en donderdagen. Het tijdstip hierbij is tussen 10.00 en 13.00 uur.
Opmerking: voor AZC’s met een school op het terrein verdient het de voorkeur om de
voorstelling op school te laten plaatsvinden.
Het streven voor alle activiteiten is een groep van 10-15 kinderen (tot 20 is toegestaan)
Ziekte en uitval kan voorkomen; bij een minimum van 6 kinderen gaat de voorstelling,
clinic of workshop door. Bij te weinig kinderen vragen wij u om uiterlijk 1 week voor de
geplande activiteit af te zeggen.
Voor de voetbal en basketbal clinics vragen wij jullie op zoek te gaan naar een geschikte
ruimte: grasveld, pannaveldje, schoolplein of een gymzaaltje in de buurt. De kosten voor
het mogelijk huren van een ruimte kan na overleg met en toestemming van ons team
gestuurd worden naar de stichting.

