Workshop-overzicht
meander college
30 mei

PlaygrounD met menselijk kanon

Een klimmuur, een levend tafelvoetbalspel, een parcours, een buikglijbaan
en een menselijk kanon waarmee je je kan laten lanceren op een groot en
zacht luchtkussen! Dit moet je meemaken. Onder leiding van
beroepswaaghals JP de Kam.
Graffiti & storytelling: forever 21

De legendarische Amy Winehouse en veel andere beroemde artiesten
stierven op hun 27e na jaren als extreem muziekidool. Workshop met
stencil-graffiti, storytelling en muziek rondom de vraag: Welke verleiding
drijft ons tot de grens, of daaroverheen?
dans freestyle

Leer freestylen! Het begint met een lekker korte maar krachtige warmingup, gevolgd door hiphop basics die we gaan uitwerken naar een freestyle
dans die je zelf kan uitvoeren.
Freerunning!

Als je het doet, weet je waarom het The Art of Movement wordt genoemd!
Freerunners bewegen op te gekke manieren door straten, parken en de rest
van de stedelijke omgeving. Ze gebruiken hun lichaam als kunstvorm. Leer
je grenzen kennen en krijg steeds meer vrijheid in het bewegen. De hele
wereld is jouw speeltuin!
stage combat

Leer vechten als een pro. Niet echt, maar zoals in de film! Wek de indruk
dat je iedereen aankan. Veiligheid staat voorop!
Escape doolhof

Links of rechts? Pindakaas of hagelslag? Handen als voeten of voeten als
handen? Advocaat of kunstenaar? Durf jij voor jezelf te kiezen? Of bepaalt
een ander voor jou? Stap in het doolhof. Trotseer kruispunten en dilemma's;
raak de weg kwijt en vind hem terug.
wall of positivity

Ontwerp letters en maak teksten. Ervaar wat je met design en een positieve
mindset kan doen. Leer hoe je letters kunt vormgeven met hout, verf,
sjablonen/stencils, handlettering, graffiti-stijl en gedichten. Bouw samen aan
één grote muur van kunst en positiviteit.
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symbiotic-art

Bomen en schimmels ruilen stofjes met elkaar zodat ze er allebei beter van
worden, in plaats van slechter. Daar kunnen wij mensen nog wat van leren!
Hoe? Dat ontdek je tijdens het maken van een kunstwerk van natuurlijke
materialen als klei, hout, mos en leem.
De nieuwe taal van de stad

Bouw mee aan Pidgin Zwolle! Een nieuwe taal, gemaakt voor en door
inwoners van deze stad. Welke woorden ga jij toevoegen? Eerst leer je de
grammaticaregels en je eerste woorden. Met één van de oprichters van de
taal ga je verder bouwen.
vuilniszakken-fashion

Weet jij uit hoeveel plastic jouw kleding bestaat? En of je kleding
recyclebaar is? Een schaar, een rol tape en gekleurde vuilniszakken; daar
moet je het mee doen. Maak een statement en ervaar hoe je in een
handomdraai een prachtige outfit creëert!
verzin je held

Via je koptelefoon neemt Liesje van Gulck je mee in een magisch verhaal...
en dan is het aan jou. Jullie duiken in je verbeelding en lossen het probleem
van de held op. Alles is mogelijk, niks is te gek. Doe mee en creëer magie.

cycle-up!

Dit is letterlijk upcycling! Met wielen, tandwielen, fietsframes en
bagagedragers bouwen we samen levensgrote kunstwerken voor op het
festivalterrein. Draag jij ook een versnellinkje bij?!
rap

Samen een rap schrijven met woorden die op elkaar rijmen. De microfoon
grijpen en 'm vast aan je mond lijmen! Zorgen dat iedereen je hoort en ziet,
terwijl we allen vuur spugen op de beat!
rolstoel race

Een rolstoel racebaan vol obstakels, gemaakt in samenwerking met
leerlingen van De Twijn, school voor jongeren met een lichamelijke
beperking.
special effect grime

Leer hoe je nepwonden kan creëren zoals je die in films ziet. Maak gebruik
van speciale materialen en nepbloed. Je kunt op jezelf of elkaar werken of
losgaan op het legertje etalagepoppen dat klaarstaat.
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