
Welkom! 
Eindelijk kunnen we weer! De Kunstcarrousel
Alle 3e klassen gaan kennismaken met de  
organisaties van kunst en cultuur in Hoogeveen.
Jullie gaan deelnemen aan 2 workshops en als  
afsluiting de theatervoorstelling van Eddy Zoëy  
in Theater de Tamboer. De workshoptijden zijn 
van 9:00 uur tot 10:30 uur en 11:00 uur tot  
12:30 uur. De voorstelling is om 13:30 uur.

Veel plezier!

Woensdag  8 juni 202222e editie

Theatervoorstelling: Geschiedenis van de NL-talige POPmuziek   
Muziek in je moerstaal komt hárder binnen, en dat kan enorm confronterend zijn. Wanneer 
een lied in ’t Nederlands wordt gezongen, kún je niet om de inhoud heen. Niet alleen onze 
muziek verandert (orkest, rock&roll, disco, punk, dance), maar nét zo duidelijk, ook de  
thema’s én ons taalgebruik. We nemen je mee door de Nederlandstalige popgeschiedenis,  
en laten Eddy Zoëy & band die liedjes spelen die staan voor exact die tijd.
De Tamboer / Tamboerzaal / Eddy Zoëy & Band

Workshop: Musicaldans   
Leer bewegen en dansen zoals in een 
echte musical. Allerlei muziekstijlen 
komen voorbij: jazz, salsa, streetdan-
ce, tapdance, en klassieke dans.
Docent: Marion Zunnebeld
De Tamboer / Salon
Docent: Marion Zunnebeld 

Workshop: Theatersport      
Improviseren kan iedereen! Misschien 
herinner je nog de Lama’s, deze 
spelvorm kom je ook tegen bij de 
workshop improvisatie ook wel 
theatersport genoemd.  Onverwachte 
situaties en je daar dan op een grap-
pige manier uitredden. Dat betekent 
hilariteit en creativiteit.  
De Tamboer / Passagezaal 
Docent: Marlies Smit 

Workshop: Singer-songwriter       
Kom meer te weten over de basistech-
nieken van zang.  Op een ongedwon-
gen manier leer jij hoe je goed gebruik 
kunt maken van je stem. Door samen 

verzoeknummers te zingen, begeleid 
op een keyboard, zing je songs die bij 
je passen. Ontdek hoe je een goede 
song schrijft en wat daar muzikaal bij 
komt kijken. Daarna wordt er samen 
een song geschreven. Deze kan even-
tueel gepresenteerd worden tijdens 
een gezamenlijke afsluiting. 
De Tamboer / Loge 
Docent: Micha Bartelds

Workshop: (Soap) acteren    
In deze workshop ga je aan de gang 
met dialogen. Hiervan worden scènes 
gemaakt waarin wordt gewerkt aan 
het spel, het beeld, de verbeelding en 
verstaanbaarheid.   
De Tamboer / Notenkraker 1
Docent: Bosse Beckers  

Workshop: Streetbeats       
Streetbeats is een slagwerkworkshop 
waarin je tot de ontdekking komt dat 
elk gebruiksvoorwerp een klank heeft. 
Waar je ook op slaat, het maakt  
geluid. Dus zelfs met plastic emmers 

en tonnen kun je muziek maken.  
De Tamboer / Foyer 
Docent: Stefan Schmöl  

Workshop: Linedance        
Linedance is een dansvorm uit  
Amerika. Je danst in lijnen/ rijen op 
verschillende soorten muziekstijlen, 
zoals pop, rock, salsamuziek, country.  
De Tamboer / Notenkraker 2 
Docent: Saskia Kamphuis

Workshop: Hip Hop 1      
Je hebt er dagelijks mee te maken; 
contact maken met de vloer. Wanneer 
je op straat, loopt, rent, stilstaat of 
in dit geval: danst! Ontdek diverse 
manieren van contact, alleen en met 
elkaar. Bij breakdance draait het om 
een eigen stijl, originaliteit en bovenal 
expressie en verschillende ’moves’. 
Je maakt daarmee een vloeiende 
combinatie. Bekende ’moves’ zijn o.a. 
freezes (stilstaande bewegingen).  
De Tamboer / Tuin   
Docent: Chaneyra Licumahua  

Theater De Tamboer - Hoofdstraat 17 – 0528-280180   



Workshop: Sounddesign      
Net als Tiësto of Dr. Dre kun jij je eigen muziek leren 
produceren op een laptop. Van onze ervaren docent leer 
je alle ins en outs van de muzieksoftware en kun je het 
eindresultaat meenemen op een USB-stick. 
Het Podium / Theatercafé
Docent: Zukarn

Workshop: Sing your song       
We studeren samen op een leuke en ontspannen manier 
een aantal popnummers. We leren iets over onze stem, 
over zingen, en hoe we dat het beste kunnen presente-
ren. Ervaring of goed kunnen zingen is niet noodzakelijk; 
het gaat om het plezier in zingen. 
Het Podium / Bovenzaal
Docent: Carolina Brusse

Het Podium - Schutstraat 43 – 0528-275355  

Workshop: Graffiti 1      
Graffiti is van alle tijden. Graffiti op straat wordt meestal 
gemaakt met behulp van spuitbussen met verschillende 
kleuren verf. Het zijn vaak korte teksten en afbeeldingen, 
variërend van tags tot pieces. Graffiti wordt vaak gezien 
als vandalisme, maar is ook een manier om te commu-
niceren en een prachtige kunstvorm. Word een echte 
Graffiti artiest tijdens deze workshop.
Scala / Tuin
Docent: Erik Andreassen

Workshop: Graffiti 2     
Graffiti is van alle tijden. Graffiti op straat wordt meestal 
gemaakt met behulp van spuitbussen met verschillende 
kleuren verf. Het zijn vaak korte teksten en afbeeldingen, 
variërend van tags tot pieces. Graffiti wordt vaak gezien 
als vandalisme, maar is ook een manier om te commu-
niceren en een prachtige kunstvorm. Word een echte 
Graffiti artiest tijdens deze workshop. 
Scala / Tuin
Docent: Nathan Nava.

Workshop: Hip Hop 2     
Je hebt er dagelijks mee te maken: contact maken met de 
vloer. Wanneer je op straat, loopt, rent, stilstaat of in dit 
geval: danst! Ontdek diverse manieren van contact, alleen 

en met elkaar. Bij breakdance draait het om een eigen 
stijl, originaliteit en bovenal expressie en verschillende 
’moves’. Je maakt daarmee een vloeiende combinatie.  
Bekende ’moves’ zijn o.a. freezes (stilstaande bewegin-
gen).  
Scala / Balletzaal
Docent: Max Krijthe

Workshop: Boetseren     
Klei in al zijn stadia: nat, kneedbaar, hard en droog. Met 
grove klei gaan we een hand boetseren. Observeren, be-
werken en verfijnen. Heb je al een ander idee in gedach-
ten dan kun je ook een vrij werk gaan boetseren, waarbij 
je van tevoren bedenkt hoeveel klei je moet gebruiken.  
Scala / Lokaal 18
Docent: Margo van de Molen

Workshop: I-feel good     
Is het niet fantastisch om als een echte band James 
Brown te begeleiden als hij “I-feel good” zingt? Leer saxo-
foon en/of trompet spelen in 1,5 uur! Onze workshoplei-
ders hebben een leuke en manier bedacht om de eerste 
beginselen onder de knie te krijgen.         
Scala / Toonzaal
Docent: Gerben Wasser en Erik van der Weerd

Scala Centrum voor de Kunsten - Markt 5 – 0528-235005 



Bibliotheek/ Verhalenwerf - Willemskade 27 – 0528 268131   

•  zorg dat je op tijd bent

• gebruik de garderobe voor je jas  en tas

• denk er even aan dat je mobiel uitstaat

•  eten, drinken en eventueel snoepen  
doen we in de pauze

•  bij een voorstelling of een workshop  
blijf je tot het einde 

Bedankt!

Nog even dit… 
www.cultuurenschoolhoogeveen.nl en @kunstcarrousel 

Met dank aan Gemeente Hoogeveen en Gemeente De Wolden

Meer informatie

Workshop: Animatie     
Je gaat zelf een animatiefilmpje maken waarin alles kan, 
zodat een ander er met verwondering naar kan kijken 
(en misschien verras je jezelf ook wel). Animaties kennen 
verschillende technieken: tekenanimatie, stop-motion, 
cut-out, clay-mation, human-pixelation en nog veel meer. 
Al deze technieken kun je samenvoegen, of je gebruikt er 
eentje of meerdere die je aanspreken. 
Bibliotheek / Computerruimte, 
Docent Animatie 1: David Sciarone 

Workshop: Rap       
Hoe kun je een raptekst schrijven? Hoe zit het met flows 
en rijmen? En hoe gebruik je je stem als je gaat rappen 
zodat het ook nog eens vet klinkt? 
Bibliotheek / Kantine
Docent: Ferry Heeren

Workshop: Djembé     
Djembé is een Afrikaanse trommel waar je heel eenvou-
dig muziek mee kunt maken. Het gaat om de klank en 
ritme. Of het nu gaat om house, R & B of metal, de basis 
is ritme. Daarom lijkt trommelen ook meteen op muziek 
maken en daarom is het leuk om te doen. 
Bibliotheek / Activiteitenruimte
Docent: Henk Busscher

Workshop: VR (Virtual Reality)    
Virtual Reality is een digitale technologie waarmee je in 
een virtuele 3D-wereld kunt stappen en rondkijken. De 
technologie wordt onder andere toegepast in de archi-
tectuur, de medische wereld, de lucht- en scheepvaart, 
games en de automobielindustrie. De ontwikkelingen 
gaan razendsnel en experts zijn het erover eens: VR heeft 
de toekomst. Jullie maken in de workshop kennis met 
Virtual Reality!         
Bibliotheek / HQ-6
Docent: Dig. Art factory

https://cultuurenonderwijshoogeveen.nl/

