PARTICIPATIECONCERTEN

AANVRAGEN

OOIT GEHOORD VAN MUZIEKIMPROVISATIE?

WORKSHOPS
De sessies kunnen worden gevolgd door 1 groep
of meerdere groepen leerlingen.

DIGITAL JAM

8+

Met digitale improvisatie verzorgen de
muzikanten een spectaculair feest van
muziek en technologie. Het optreden
ontaardt in een jamsessie met de inzet
van allerlei elektronische apparatuur.
Met 3 extra muzikanten.

1 workshop binnen 4 uur
bestaande uit max. 3 sessies
van 50 à 60 minuten
€ 332,-

LAAT JE DOOR MUZIEK VERRASSEN.
BELEEF EN ERVAAR ONZE

1 workshop binnen 8 uur
bestaande uit max. 5 sessies
van 50 à 60 minuten
€ 463,Prijzen zijn excl. huur/vergoeding instrumentarium.

PARTICIPATIECONCERTEN
LIMBO DANSEN

7+

De limbo is een acrobatische dans uit
Trinidad. Een swingend participatieconcert,
mede dankzij de interactie met de leerlingen.
Met 2 extra muzikanten.

Prijs concert(en) incl. muzikant/bandleider
1 concert
€ 430,+ extra muzikant(en) à € 265,- per muzikant
2 dezelfde concerten binnen 3 uur € 562,+ extra muzikant(en) à € 332,- per muzikant
3 dezelfde concerten binnen 5 uur € 630,+ extra muzikant(en) à € 363,- per muzikant

W O R KS H O P S
PARTIC IPATIEC ONCERTEN
VO OR ST EL LI N GE N

VOORSTELLINGEN
MOVES AND GROOVES

10+

In dit participatieconcert worden dans en
muziek op een bijzondere manier samengebracht. De dans die wordt uitgevoerd heet
‘Popping’ en de muziek wordt gemaakt met
de stem oftewel ‘human beatbox’.
Met 1 extra muzikant.

Uitgebreide informatie en prijzen:
www.swingweb.nl

10+
12+

Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Bezoek onze website
voor een compleet overzicht! www.swingweb.nl

Stichting SWING
Postbus 9284 • 1800 GG Alkmaar
t 06-33181098 • info@swingweb.nl
KvK Alkmaar 41201480 • www.swingweb.nl

ALLE PRODUCTIES MAKKELIJK TE BOEKEN
VIA DE WEBSHOP WWW.SWINGWEB.NL

8+
4+

14+

WORKSHOPS

VOORSTELLINGEN
8+

AFRIKAANSE DANS

In de workshop leren de leerlingen een
aantal basispassen en hoe die samenkomen
tot een complete danscombinatie.

BEATS AND BALLS

10+

De basketbal wordt op creatieve wijze
gebruikt als ritme instrument.

DE LIEDJESTOVENAAR

4-7

De workshopleider begeleidt zichzelf op
gitaar/ukelele en neemt tevens melodica en
ritme instrumentjes mee voor de kinderen.
Wordt ook als participatieconcert en
voorstelling aangeboden op onze website.

4+

MEINL BONGO
8+

BREAKDANCE
Bij deze vorm van dansen probeert de
danser om elk geluidje in de muziek te
pakken met zijn bewegingen.

Naast de workshop Cajon is er nu ook de
workshop Meinl Bongo Cajon!

MUSIC IMPROVEMENT
4+

DANSIMPROVISATIE

Bewegen zonder de pasjes vast te leggen.
Met verschillende opdrachten ontdekken
de leerlingen hun eigen vorm van bewegen.

8+

DARBUKA DÜM
Een Arabische percussie workshop waarin
zwoele ritmes en Arabische melodieën
zullen klinken.

HIGH SCHOOL PARTY SONG 12+
De leerlingen schrijven samen een tekst,
programmeren beats en kleuren het geheel
instrumentaal in.

12+

Na aﬂoop zijn de leerlingen in staat om
vanuit de basis, dus met zo min mogelijk
middelen, een nummer in elkaar te zetten.

MUZIEK PRODUCEREN

De leerlingen leren hoe eenvoudig het
is om met nieuwe technologieën muziek
te maken.

12+

Een interactieve reis door de geschiedenis
van de popmuziek. De live band speelt de
vetste hits van nu en laat ook horen dat die
hits vaak hun oorsprong hebben in een
ander tijdperk.

JAMMIE‼!

4-12

Neem je speelgoed mee naar school!
In dit muzikale improvisatiefeest zien
leerlingen de verhalen ontstaan en dragen
ze daarin zelf hun steentje bij.

12+

De leerlingen gaan om beurten achter de
knoppen zitten en krijgen de kans om de
teksten in te zingen of de muziek in te spelen.

RITME OLANDA

10+

ZUMBA

12+
Het complete aanbod, uitgebreide informatie
en prijzen: www.swingweb.nl

WAT KLASSIEK
?!
JE ME NOU SWI NG

9-14

(voor PO groep 6, 7, 8 en VO klas 1, 2)
Hier wordt afgerekend met alle vooroordelen over klassieke muziek en zien leerlingen
dat deze muziek terugkomt in reclames,
ﬁlms en zelfs in de moderne popmuziek.

Afrika, Brazilië en de Arabische wereld. De
leerlingen zullen ontdekken dat de ritmes
ook samen heel goed klinken.

8+

Iedereen kan op zijn eigen niveau mee doen
en een complete muzikale workout volgen!

HIGH TECH MUSIC

HISTORY: THE LIVESHOW

SWING richt zich op onderwijsinstellingen. Belangrijke
middelen daartoe zijn workshops, participatieconcerten,
voorstellingen en de ontwikkeling van leermiddelen.
SWING doet dit samen met haar groep ‘educatoren’, een
op basis van artistiek inhoudelijke expertise samengestelde
pool van docenten, die elk op hun gespecialiseerd terrein
kunnen worden ingezet.

