
In deze workshop ga je lekker aan het werk om jouw eigen tas te maken. Uit allerlei lapjes 
kies je wat jij het mooiste vindt. Kun je (nog) niet naaien? Geen probleem, we kijken samen hoe
jij dat het beste kunt leren. Met de hand of met de naaimachine. Je kunt de tas versieren met
lapjes, kralen of knopen. Je kiest zelf wat je mooi vindt om te maken.

1 - 6 leerlingen  •  leeftijd: 16 jaar en ouder  •  minimum duur: 6 x 1,5 uur

Je kunt nu ontdekken hoeveel mooie dingen je kunt maken van afval. Je zult verbaasd zijn over
wat er nog allemaal bruikbaar is. Je maakt de ketting niet van vies afval, maar van bijvoorbeeld
restjes stof, oude kralen, knopen, ringetjes en plastic dingetjes. Eigenlijk allemaal afval, maar te
mooi om weg te gooien. Na afloop van de workshop kun je de mooie nieuwe ketting omdoen en
aan iedereen laten zien!

1 - 6 leerlingen  •  leeftijd: 8 jaar en ouder  •  minimum duur: 1 x 1,5 uur

Tijdens deze workshop maak je eerst kennis met een paar basistechnieken van het werken met
kralen en andere sieraadmaterialen, en ontdek je daarna steeds meer welke kleuren bij je 
passen en bij welke materialen jij je goed voelt. Uiteindelijk maak je dan een ‘ krachtketting’.
Een ketting die speciaal voor jou is en bij je past. Je kunt er bijvoorbeeld een maken van 
materialen en kleuren waar je blij van wordt, of juist heel rustig. Die ketting kun je dan dragen
als je de kracht er van even nodig hebt.

1- 2 leerlingen  •  leeftijd: Alle leeftijden  •  minimum duur: 1 x 1,5 uur

In deze workshop ga je intuïtief schilderen en tekenen. Dus schilderen op gevoel en impuls.
Ervaar de spontaniteit van het werken met verschillende soorten verf, zoals aquarelverf, acryl 
en andere aanvullende materialen als inkt en houtskool. Geniet van het spelen met materialen
en ontdek zodoende wat het materiaal wel of niet kan. Als je er behoefte aan hebt, help ik je 
ook met ontspanningsoefeningen, zodat je beter naar jezelf kunt luisteren en vanuit je rust en
lichaam kunt werken.

1- 4 leerlingen  •  leeftijd: Alle leeftijden  •  minimum duur: 1 x 1,5 uur

Hou je schilderen, tekenen en knutselen, maar eigenlijk ook wel van andere dingen zoals muziek
maken/luisteren, verzamel je voorwerpen, lees je graag boeken, houd je van het verzinnen van 
bijvoorbeeld niet-bestaande woorden of hou van je dichten, geniet je van kleuren of hou je van
bewegen? Dan is dit misschien iets voor jou! In deze workshop wordt het schilderen gecombineerd
met iets andere dat je leuk vindt. Zo wordt het een voor jou op het lijf geschreven workshop.

1- 2 leerlingen  •  leeftijd: Alle leeftijden  •  minimum duur: 1 x 1,5 uur

Wil je een landschap schilderen, een stilleven tekenen, of een portret? Of heb je een 
lievelingskunstenaar waar je iets mee wilt doen? Dat kan allemaal in deze workshop. Je mag 
je eigen materiaal en invulling kiezen. Maar als je dat liever hebt, kun je ook een opdracht
krijgen. Tekenen, schilderen, boetseren of bijvoorbeeld speksteen bewerken.

1 - 6 leerlingen  •  leeftijd: 12 jaar en ouder  •  minimum duur: 1 x 1,5 uur

Een djembé workshop is dé manier om samen iets verrassends te doen. In het samenspel 
ontmoet je elkaar op een andere manier. Afrikaanse percussie brengt je in beweging. Het is 
vrolijk, energiek en zeer sociaal. Alles spelen we op ons gehoor en leren de Afrikaanse ritmen
beter kennen. Ook is er voldoende ruimte voor improvisatie en eigen inbreng.

1-8 leerlingen  •  leeftijd: 8 jaar en ouder  •  minimum duur: 1 uur  •  huur djembé’s: € 50,- per keer
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Leuk, een workshop waar je niets voor hoeft te kunnen. Je neemt je stem mee, potten & 
pannen, pollepels, je gitaar, schuurpapier…En dan met z’n allen lekker muziek maken. Zo simpel 
is het. Een enthousiaste docent weet met de deelnemers overal muziek van en mee te maken.
Iedereen mag mee doen!

1 - 12 leerlingen  •  leeftijd: 6 jaar en ouder  •  minimum duur: 1 uur

Neem je eigen cd’s mee en zingen maar... Je eigen favoriete zangers komen ruim aan bod.
Onder leiding van een professionele popzanger(es) leer je een geweldige presentatie neer te 
zetten. Niet alleen je stemgebruik wordt verbeterd, maar ook ademhaling, houding, microfoon-
gebruik en vooral je podiumpresentatie.

1 - 10 leeringen  •  leeftijd: 8 jaar en ouder  •  minimum duur: 1 of 1,5 uur

Iedereen kan zingen. Simpel. Maar hoe dan? Zing ik wel zuiver en is dat belangrijk? Hoe houd 
ik het langer vol, kan ik hoog zingen of kun je dat leren? We gaan op speurtocht langs je 
stembanden met speelse oefeningen en bekende (pop)nummers. We zingen gezamenlijk 
maar ook apart. We maken kennis met je stem en je leert de basistechnieken. Voor iedereen 
die ook eens buiten de badkamer wil zingen.

8 - 20 leerlingen  •  leeftijd: volwassenen  •  minimum duur: 2,5 uur incl pauze

Door samen aan bekende popliedjes te werken, leer je steeds beter je stem kennen. We 
gaan zowel zingen en grooven als af en toe een klankbad nemen. Hierbij leer je de basis van 
zangtechniek toe te passen. Het is leerzaam en lekker verkwikkend.

8 - 20 leerlingen  •  leeftijd: volwassenen  •  minimum duur: 6 x 1,5 uur

Vanuit Afrikaanse cirlesongs worden er klankvelden gelegd. In een fantasietaal spinnen we dra-
den, laten we de motor ronken of blazen we de adem op de ijskristallen. Handclaps en andere
bodypercussion worden eveneens vertrouwde klanken. We gaan elkaar uitdagen en op elkaar 
en op de omgeving reageren. Ook voorwerpen en beelden zullen inspireren. In groepjes ga je 
vervolgens aan een “instant compositie” bouwen, waarmee je tot beeldende muzikale verhalen
komt. De presentatie hiervan aan elkaar zal je net weer een stap verder doen zetten om de boel
extra te peperen. Er is ook een vervolgcursus. Meer informatie op aanvraag.

8 - 15 leerlingen  •  leeftijd: volwassenen  •  minimum duur: 2,5 incl pauze

In het productieteam achter de laatste hit is de tekstschrijver een belangrijke schakel. Waarom 
krijg ik het refrein van dat nummer maar niet uit mijn hoofd? En wat wordt er tussen de regels
door verteld? Hoe lukt het me nog een tweede couplet eruit te wringen? Hoe houd ik mijn tekst
boeiend, absurd of melancholisch? Je gaat een aantal lyrics beluisteren en vergelijken. Je schrijft
een kort eigen nummer gaat dat zingen en we stellen samen we een lijst Lyrics-Do’s and-Don’ts op.

6 - 15 leerlingen  •  leeftijd: jongeren tot 21 jaar  •  minimum duur: 1,5 uur

Muziek maken is snel gebeurd . Het is dan ook overal. Een brommer met gierende banden, het
lepeltje in je kopje of de rits van je vest. Welke geluiden kun je stem en je lijf maken? Wat
gebeurt er, als je de koekjestrommel vol doet? Of als je er rijst in stopt? En maakt water ook
geluid? Hoe teken je dat? We gaan in groepjes een heus instrument maken. Hiermee maken 
we muziek bij het spannende lied Geluid Eruit. En wij bewegen mee!

10 - 25 leerlingen  •  leeftijd: kinderen van 4 - 6 jaar  •  minimum duur: 1,5 uur
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We gaan het pittige nummer "Zeg wat je wilt" leren zingen. In groepjes leer je een eigen stukje. Zo
leer je ook een stuk van het Engelse nummer. Dit voeren we samen op. Natuurlijk gaan we erbij
swingen! Samen leer je een lied  zingen en performen en maak je kennis met de Engelse taal.

10 - 25 leerlingen  •  leeftijd: Middenbouw basisschool  •  minimum duur: 1,5 uur

Sterretjesvuurwerk brandt als je je eigen liedje gemaakt hebt! Dat wil ik ook! Waarover dan?
Waar kom je aan je tweede stukje tekst en hoe heet dat? Hoe houd je een tekst duidelijk? We
gaan luisteren naar een popnummer. Zo leer je hoe een tekst opgebouwd kan zijn. Daarna gaan
we vanuit een thema "brainstormen". Uit die storm kun je stukjes tekst bouwen tot je eigen lied.
Dat laten we aan elkaar horen en maken we samen tot een heuse hit.

10 - 25 leerlingen  •  leeftijd: bovenbouw basisschool  •  minimum duur: 1 x 2 uur

Met je eigen digitale camera gaan we op stap. Lekker naar buiten. Je leert goed kijken, mooie
kleuren en vormen in beeld te brengen. De docent geeft je ook trucjes, hoe je mooie natuur- of
vakantiefoto’s kunt maken. Aan het eind van de workshop, presenteren we onze mooiste foto’s
aan elkaar.

Max 6 leerlingen  •  leeftijd: vanaf 12 jaar  •  minimum duur: 1 x 2 uur

In deze workshop kun je samen met je vader of moeder komen swingen! We gaan ons eerst goed
opwarmen en dan gaan we echt aan de slag. Aan de hand van verschillende opdrachten of the-
ma’s die je zelf mag helpen verzinnen, ga je samen dansen. Aan het eind van de workshop heb-
ben we samen een dans gemaakt die gefilmd kan worden zodat je ook nog een leuke herinne-
ring hebt!

1 - 10 leerlingen  •  leeftijd: 8-18 jaar  •  minimum duur: 1 x 1 uur

Na een goede opwarming leer je een hippe streetdance choreografie op muziek die je vast wel
kent van de radio of tv. Je leert dansbewegingen die je ook ziet in de clips op MTV en TMF. En
natuurlijk werken we ook aan die stoere houding!

1 - 10 leerlingen  •  leeftijd: 8-14 en 14-18 jaar  •  minimum duur: 1  x 1 uur

Tijdens deze workshop kun je ervaren of dans iets is dat bij je past. Verschillende dansvormen
kunnen langskomen. Werelddansen zoals salsa, afrikaanse dans, streetdance maar ook dansim-
provisatie en dansexpressie zodat je zelf je eigen dansbewegingen kunt maken. In overleg met
de deelnemers wordt een keuze voor het thema van de workshop gemaakt.

1 - 10 leerlingen  •  leeftijd: 18 en ouder  •  minimum duur: 1  x 1 uur

We kunnen het aanbod waar mogelijk 
aanpassen aan een andere leeftijdcategorie.

De prijzen zijn € 69,- per uur 
(ongeacht het aantal leerlingen; de maxima zijn per workshop aangegeven)

De materiaalkosten zijn gemiddeld € 5,- per cursist.

De workshops worden bij u op locatie gegeven.
U kunt een offerte en de workshopvoorwaarden aanvragen bij:

Eric Schulp
art-mobile@xs4all.nl

070 368 61 33
KvK nr. 27306490
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