WAT IS SWING IS
THE THING?
Door middel van een motiverende en inspirerende
dansworkshop werken we naar een spetterend
eindoptreden toe met de hele school. Elke groep
krijgt een eigen dansrage toegewezen. Denk aan
oude dansrages zoals Rock ’N Roll en Disco maar
ook aan tijdloze dansrages zoals Michael Jackson
en Hiphop. Natuurlijk komen de dansrages van nu
ook voorbij.
Static geeft de school knutsels ideeën die wij
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SWING IS
THE THING
LAAT DE HELE
SCHOOL DANSEN!

vervolgens gebruiken tijdens de show.
Aan het einde van de dag laten alle groepen aan
elkaar zien wat ze hebben geleerd. Natuurlijk zijn
de ouders/verzorgers van harte welkom om te
komen kijken.
Mocht het gezamelijk afsluiten niet kunnen wegens
omstandigheden kunnen wij optioneel een
professionale videograaf inschakelen om de dag
vast te leggen.

HOEVEEL KOST HET?
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Een dag Swing is the Thing bedraagt:
€ 1150,-

Dit bedrag is gebaseerd op

8 groepen met maximaal 30 leerlingen
per groep.

Wij zijn de hele dag aanwezig exclusief apparatuur
en reiskosten.

Wij zijn aangesloten bij CJP en Collage.

• DOCENTENDANS:

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN:

Om écht de hele school aan het dansen te krijgen dagen wij de docenten uit om ook een spetterend optreden
te geven. Dit wordt aangeleerd door onze docenten op dezelfde dag, bijvoorbeeld in de pauze. De leerlingen
vinden dit altijd geweldig!
• KLEDING VERHUUR:
Het is mogelijk om naast de knutsels ook nog extra kleding en/of attributen bij te huren.
Denk aan Michael Jackson jasjes en Disco pruiken en brillen.
• SING IS ALSO A THING:
Voor elke groep hebben wij aansluitend op de dansrage een nummer om te zingen onder leiding van een
zangdocent. Zo sluit het programma op elkaar aan en zal de dag helemaal gevuld worden met zang, dans en
knutselen.
• PROFESSIONALE VIDEO
De videograaf is het hele project aanwezig en zal een mooie video editen. Deze kunt u bekijken met de
leerlingen en kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
• PROJECT VERLENGEN:
Het project is gebaseerd op minimaal 1 dag, maar het is ook mogelijk om het project uit te breiden over
bijvoorbeeld meerdere dagen. Hierbij kunnen wij de school ook aankleden. Het project kan dus op maat
ontwikkeld worden.
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CONTACT

Randy Bel +31 6 24300342
Suzanne Gorter +31 6 19912689
info@staticentertainment.nl

