Menu

A

Opening workshops
Salsa workshop

€149,- (10 p.)

In 1 uur de basis leren van het Salsa dansen! Behalve Salsa biedt Danza
Expresión nog meer dansstijlen. Denk aan; Merengue, Bachata en Ladies
Cubaton!
De workshop prijzen zijn per uur.
t/m 10 pers. €149,- incl. BTW
t/m 15 pers. €179,- incl. BTW
t/m 20 pers. €209,- incl. BTW

Rap workshop

Op aanvraag

In korte tijd leer je hoe je een eigen rap kunt schrijven en uitvoeren. Je leert
freestylen en krijgt les van een ervaren rapper!

Beats & DJ class

Op aanvraag

Maak je eigen Dance of Hip Hop muziek en ga dit ter plekke mixen terwijl je
hele klas los gaat. Kies hier ook je eigen MC.

Spray paint workshop

Op aanvraag

Deze techniek zie je vaak in Zuid-Europa en Latijns Amerika. Hier zijn het de
straat kunstenaars die je verbazen met het maken van snelle en
verbazingwekkende schilderijen. Met verf, fotopapier en allerhande
voorwerpen creëer jij de mooiste 3D scenario’s en de mooiste landschappen.

Menu

B

Muzikale workshops
Alle prijzen zijn per uur

Zang workshop

€70,-

Leer zangtechnieken kennen van een echte zangdocent! Je zingt niet om te
presteren maar vooral om te genieten van het zingen!

Muziektheater

€70,-

Bij muziektheater werk je aan onder meer improvisatiespel, samenspel,
(tekst)interpretatie, ruimtegebruik en je leert jezelf presenteren met
zelfvertrouwen.

Bespeel diverse instrumenten
Leer de basis van hoe je diverse instrumenten moet bespelen!

€70,-

Menu

C

Creatief Gruitpoort
Alle prijzen zijn per uur

Schilderworkshop

€70,-

Fotografie

€70,-

In deze workshop leer je met teken en
schilder technieken het mooiste
kunstwerk te maken!

Hier leer je om de mooiste plaatjes te
schieten. Leer hoe je gebruik moet
maken van het licht en de omgeving
en maak de mooiste foto’s!

Beeldhouwen

Edelsmeden

€70,-

€70,-

Beeldhouwen in hout of in steen.
Maak je keuze en maak de mooiste
creaties!

In de lessen Edelsmeden maak je
kennis met gereedschappen, metalen
en bewerkingstechnieken. Je leert
zagen, solderen en polijsten. En daar
is ie dan...je eigen unieke sieraad.

Mode

Boetseren

€70,-

€70,-

Maak je eigen kleding! Je eigen
smaak staat hierin centraal!

Maak je eigen kunstwerken met klei,
was of gips. Het gaat niet op de
techniek die je gebruikt maar om de
vorm en de inhoud!

Graffiti

Argentijnse tango

Op aanvraag

Ga met de spuitbussen aan de slag en
maak de mooiste creaties!

€70,-

De Argentijnse tango is een stijlvolle
dans waarbij alles draait om
muzikaliteit en de connectie tussen
leider en volger.

