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Beschrijving Cultuurdag     
Theatermakerij STORM vindt het belangrijk dat leerlingen in een veilige werksfeer 
nieuwe disciplines kunnen uitproberen en ervaren hoe het is jezelf te kunnen uiten 
door middel van podiumkunst. De taak van de kunstdocent is deze veiligheid te 
bieden en de leerlingen gedurende de workshop te coachen.  
 
Tijdens deze Cultuurdag kunnen diverse kunstdisciplines worden beoefend. De 
basisworkshops zijn fysiek georiënteerd, waardoor de leerlingen actief meedoen. 
Daarnaast kunt u het pakket uitbreiden met workshops, muziek of beeldend. De 
workshops zijn gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en creativiteit. 
Kernelementen voor deze dag zijn: 
- samenwerken  
- abstract denken 
- uitproberen 
- versterken van creativiteit  
- geven van complimenten en feedback  
- versterken van het zelfvertrouwen  
- presenteren voor een groep en plezier hebben. 
 

 
 
Rooster:  
Er worden één tot en met vier workshops van aangeboden. Het rooster kan aangepast 
aan de wensen van uw school. Opzet voorbeeld rooster: 

 

Gekozen 
workshop: 

Docent 
TM-
STORM 

Workshop 
ronde 1 

Pauze Workshop 
ronde 2  

Pauze Workshop 
ronde 3 

Pauze Workshop 
ronde 4 

  
 

9:00-
10:15 

10:15-
10:30 

10:30-
11:45 

11:45-
12:15 

12:15-
13:30 

13:30-
13:45 

13:45-
15:00 

 Stage fighting Docent 1   Pauze   Pauze   Pauze   
 De vloer op Docent 2   Pauze   Pauze   Pauze   
 De vloer op Docent 3   Pauze   Pauze   Pauze   
 Maskerspel Docent 4   Pauze   Pauze   Pauze   
 Freerunning Docent 5…   Pauze   Pauze   Pauze   
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Voorafgaand aan de Cultuurdag 
wordt een keuze gemaakt uit het 
gevarieerde aanbod workshops. 
Het meest ideaal is om een 
bestaande klas te splitsen zodat er 
met halve klassen gewerkt kan 
worden. Het is mogelijk de klassen 
meerdere workshops per dag te 
laten volgen, zodat de leerlingen 
met verschillende kunstdisciplines 
in aanraking komen. 
 
Dezelfde workshop meerdere keren indelen is mogelijk. Bij workshops waar 1 x of 2 
x staat vermeld is dit niet mogelijk. Deze workshops kunnen eenmaal of tweemaal 
worden ingedeeld. 
 
 
 
U heeft de keuze uit de volgende workshops: 
Stage Fighting 
Tijdens Stage Fighting leer je 
technieken om in gevecht te gaan met 
elkaar, zonder de ander te blesseren 
of pijn te doen. De deelnemers gaan 
in tweetallen aan de slag. Er wordt 
gewerkt aan het herhaalbaar maken 
van het gevecht, toevoegen van 
snelheid, spelen voor het publiek en 
het maken van geluiden om de scène 
kracht bij te zetten. Hierdoor ontstaan 
er spectaculaire gevechtsscènes. 
De workshop nodigt introverte deelnemers uit zich op een andere manier te uiten. 
Extroverte deelnemers leren zich te beheersen 
Locatie: gymzaal of groot klaslokaal met tafels op de gang 
 
Van bewegen naar dans   2 x 
Deze workshop start vanuit bewegingen uit de sport. Vanuit sportieve “nabootsing” 
worden de bewegingen steeds verder geabstraheerd, zodat de sportievelingen gaan 
dansen! Als inspiratiebron gebruiken we onderdelen uit de sport, zoals dribbelen. 
Door de acties verder te stileren, wordt de uitbeeldingen steeds meer dansacties. Op 
deze manier zorgen wij ervoor dat de leerlingen steeds meer gaan dansen. Met de 
eigen inspiratie uit de sport als uitgangspunt wordt er een dansgemaakt. 
Danservaring is niet vereist, wel de bereidheid je open te stellen voor nieuwe 
bewegingsmogelijkheden.  
Locatie: minimaal 4 x 8 meter, tafels op de gang. Het dient een rustige omgeving te 
zijn. 
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Physical challenges 
Door middel van fysieke opdrachten gaan de deelnemers op een sportieve manier 
aan het werk. Een zoektocht naar het vertrouwen in de ander. Kan iemand jou sturen, 
zonder zelf initiatief te nemen? De opdrachten worden door de theater- of 
dansdocent langzaam opgebouwd en steeds spannender! 
Locatie: Een rustige ruimte van minimaal 6 x 6 meter. Een groot klaslokaal is 
mogelijk. 
 
De vloer op 
De scène wordt gestart zonder de afloop ervan te kennen. Vanuit improvisatie 
ontstaan er hilarische en ontroerende situaties die de leerlingen niet voor mogelijk 
hielden.  
De workshop doet een beroep op het uitproberen, onderzoeken en vooral het tonen 
van lef, omdat je niet weet wat er komen gaat! De leerlingen geven feedback en 
denken actief mee. Er worden tips gegeven over hoe je een scène spannender kunt 
maken. Er wordt o.a. gewerkt met stiltes en het toewerken naar een climax. 
Locatie: klaslokaal 
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Acrobatiek   2 x 
De deelnemers worden uitgedaagd motorische capriolen 
uit te halen. Individueel, in duo’s en met de hele groep. 
Afhankelijk van het niveau wordt de moeilijkheid van de 
oefeningen aangepast. Dit is een toegankelijke workshop 
voor als men niet bekend is met acrobatiek. 
Benodigdheden: Matten (in overleg kunnen wij deze 
meenemen) 
Locatie: minimaal 5x4 meter, graag tafels op de gang. 

Stuntman   2 x 
Alle ingrediënten die je moet 
hebben om een goede stuntman of 
stuntvrouw te worden komen aan 
bod. Actief bezig zijn is een must, 
spierpijn gegarandeerd! 
Uitgangspunt is het springen in de 
lucht en het spectaculair bewegen 
over de grond. De workshop 
eindigt met het maken van een 
stuntscène volledig in kostuums en 
met verschillende decorstukken die als obstakels functioneren.  
Locatie: Gymzaal  
 
Mime 
Mime is de theaterstijl waarbij het lichaam het verhaal verbeeldt. Er wordt een beroep 
gedaan op de fantasie om het verhaal uit te beelden. Het vereist het inzetten van 
spierkracht en het gebruik van voorwerpen vindt plaats door deze uit te beelden. De 
situaties lopen altijd uit de hand, omdat de mimespeler zich telkens in een benarde 
situatie weet te brengen. 
Locatie: klaslokaal  
 
Partering 
Partnering is een dansvorm 
waarbij het contact maken met 
een andere danser (het aanraken) 
de inspiratiebron is voor de dans. 
Kracht en balance wordt ingezet 
om samen te werken. Voor 
jongeren is dit een uitdagende en 
spannende manier om samen te 
werken zonder woorden. Het gaat 
er niet om of het er ‘dansend’ 
uitziet, maar dat de deelnemers 
ervaren hoe het is om op het 
eigen lichaam te vertrouwen en 
die van de ander.  
Locatie: minimaal 5 x 6 meter (liefst zonder ramen naar de gang) 
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Huilen vs lachen 
Dit is de emotie workshop. Het durven tonen en uitvergroten van emoties staat 
centraal. Wie kan er huilen op commando? Onze docent geeft de leerlingen 
handvatten en tips om dit te oefenen. Er wordt gewerkt met het inzetten en wisselen 
van verschillende emoties. Al deze emoties komen terug in de oefeningen. Hoe groot 
durf je de emotie te maken?  
Locatie: klaslokaal 
Maskerspel   2 x 
Maskerspel is een leuke workshop 
om jongeren bewust te laten 
worden van hun lichaamshouding. 
Door te werken met maskers is het 
gezicht ineens minder belangrijk. 
Het lichaam en de lichaamstaal 
staan centraal. Ieder masker heeft 
een andere vorm, waardoor je ook 
anders gaat bewegen. Door deze 
bewegingen uit te vergroten ontstaan er typematige personages. De verschillende 
personages komen elkaar tegen in een scène. Deze wordt in eerste instantie 
gespeeld zonder tekst. Bij commedia dell’arte maskers is de mond vrijgelaten 
waardoor er ook met tekst gewerkt kan worden! 
Locatie: klaslokaal 
 
Free-running   2 x 
Het leuke aan deze workshop is dat leerlingen het gevoel 
hebben dat ze iets doen wat anderen niet kunnen. De 
workshop wordt systematisch opgebouwd. Eerst worden de 
motorische vaardigheden (m.b.t. afzetten, springen, rollen 
en snelheid maken) van de leerlingen getraind. Als een 
oefening goed gaat, wordt deze stapje voor stapje 
moeilijker gemaakt in een parcours. 
Locatie: Gymzaal met matten en gymtoestellen.  
 
Slapstick 
Deze speelstijl wordt in films vaak gebruikt om het komische te benadrukken. De 
‘Dikke en de Dunne’ en ‘Mr. Bean’ zijn 
hier bekende voorbeelden van. De 
deelnemers voegen 
slapstickelementen toe aan hun spel. 
Ontmoetingen waarbij je elkaar 
misloopt, het vallen over voorwerpen 
en achtervolgingen zullen aan bod 
komen tijdens de workshop. Dit zijn 
enkele elementen waaruit de les is 
opgebouwd.  
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Locatie: klaslokaal 
 
 
Schaduwspel   1 x 
Alles is donker. De acteurs staan achter 
het witte scherm. Het licht begint te 
schijnen. Het publiek ziet de schaduw van 
de acteurs. De één groter dan in 
werkelijkheid, de ander kleiner. Welke 
effecten kunnen we creëren?  
Door de workshops krijgen de 
deelnemers een beter besef van de eigen 
lichaamstaal en de betekenis ervan voor het publiek. 
Locatie: donkere ruimte (ramen afgeplakt met vuilniszakken) graag een lang 
lokaal (minimaal 6 meter).  
 
Streetdance    
Tijdens streetdance werkt de 
dansdocent met de leerlingen 
aan een choreografie. Deze 
herhaalbare passen vormen de 
basis van de presentatie. Op 
verschillende nummers wordt 
dezelfde choreografie 
uitgevoerd. Onze 
gediplomeerde dansdocenten 
geven afwisselende en 
uitdagende lessen. Zij weten de 
les zo aan te passen dat dansen 
voor iedereen een plezier is. Ook voor degenen die onzeker zijn over hun 
danscapaciteiten. 
Locatie: Minimaal 4 x 6 meter.  
Gymzaal of hal is geschikt. 
 
Spring King    1 x  
Touwtjespringen is een kwestie van doen. Langzaamaan wordt het springen 
opgebouwd. Van inspringen tot met meerdere touwen te gelijk springen, of zelfs een 
radslag over het touw heen! De kunst van het doen. 
Locatie: minimaal 5 x 6 meter is nodig om te bewegen, lokaal is groter dan 5 x 6 
meter. 
 
Spel vanuit personages    
Door fysieke transformatie, tekst en stem anders gebruiken wordt er een personage 
ontwikkeld. Deze zal de andere personages ontmoeten, wat spannende scènes 
oplevert. 
Locatie: klaslokaal 
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Eén groot drama 
Uitgangspunt is de dialoog. De tekst blijft hetzelfde, toch wordt elke scène anders! 
Doordat iedere tekst vanuit een ander geheim wordt gestart, verandert de betekenis 
van de scène. Het is leuk om te merken dat je 
teksten op diverse manieren kunt overbrengen, 
waardoor de betekenis ervan verandert. 
Locatie: klaslokaal 
 
Choreografie    
Er wordt veel gedanst! De leerlingen worden 
begeleid in het maken van een eigen choreografie. 
De docent begeleidt de deelnemers door te werken 
aan ritmegevoel, timing en stimuleert de 
creativiteit van de deelnemers. 
Locatie: ruimte van minimaal 4 x 6 meter. 
 
Locatietheater 
Op een sprekende locatie wordt gebruik gemaakt van de omgeving. Startpunt is niet 
het verhaal, maar de locatie. Wat zou hier gebeurd kunnen zijn? Waar kan je 
tevoorschijn komen? Het onderzoek naar de mogelijkheden van de ruimte is het 
startpunt van de verschillende scènes. Zo krijgen de deelnemers spelenderwijs 
inzage in het vak van ‘theater maken’ en ervaren ze hoe het is om op te treden. 
Locatie: Een inspirerende ruimte waar geconcentreerd gewerkt kan worden (eind van 
een gang met trappenhuis, bibliotheek, zelfstudieruimte, groot grasveld of een 
leegstaand pand). 
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Naast de actieve fysieke workshops, kunt u uw cultuurdag verbreden met andere 
culturele disciplines zoals muziek, tekstschrijven en beeldend. Deze workshops zijn 
minder fysiek en daardoor ideaal om te combineren. Theatermakerij STORM 
organiseert deze aanvullende disciplines met andere aanbieders. STORM blijft uw 
contactpersoon en wij organiseren de workshops voor u, hiervoor wordt een 
meerprijs gerekend. Workshops aanvullende disciplines: 
 
 
Circus   
Dit is het circus van de 
attributen. We werken met 
Chinese bordjes, jongleren, 
diabolo’s en flowersticks. Bij 
de huur van het materiaal zijn 
een grote loopkogel en het 
koord voor koorddansen 
inbegrepen. 
Locatie: Grotere ruimte dan 
een klaslokaal. De hal of 
gymzaal is geschikt.  
Graag een rustige ruimte.  
 
Capoeira  1 x   
Capoeira is een overleving van Afrikaanse 
slaven in Brazilië. Het is een intelligent 
spel tussen dans, vechtkunst en 
acrobatiek. Het Capoeira-spel wordt 
gespeeld op (live) muziek en ondersteund 
door zang en ritmisch klappen. Iedereen 
zal actief deelnemen en er wordt veel in 
duo’s gewerkt, zodat er veel geoefend 
kan worden in het spelen. Een open houding, zodat je alert bent en flexibel om te 
reageren wordt getraind. De basispassen trainen we klassikaal. Door de bewegingen 
achter elkaar te plaatsen ontstaat er een bewegingsfrase, waarbij je elkaar (net) niet 
raakt. We streven naar het werken in een open klimaat, zodat deelnemers alle energie 
die Capoeira geeft kunnen ontvangen en zich hiermee kunnen ‘bevrijden’ op fysiek, 
muzikaal of spiritueel niveau. 
Locatie: minimaal 8 x 4 meter, tafels en stoelen op de gang. 
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Stop Motion-animatie 2 x 
Stop Motion-animatie is een filmtechniek 
waarbij gebruik gemaakt wordt van foto’s. Per 
foto veranderen de objecten. Door alle foto’s 
achter elkaar af te spelen lijken de voorwerpen 
of tekeningen uit zichzelf te bewegen als in een 
tekenfilm. Met Stop Motion kan je alles tot 
leven wekken. We werken met 
krijtanimatie/cut-out. 
Locatie: (beeldend)klaslokaal met 15 kleine of 
5 grote tafels van dezelfde hoogte. Met stoelen 
voor alle leerlingen. Graag ook een smartbord 
of beamer waarop de docent de laptop kan 
aansluiten.  
Benodigdheden: een schoolbord of Flip-over 
(inclusief krijt of markers), ’Schrijfgerei’ zoals 
potloden en stiften, fineliners, gummen, 
scharen, wit- en verschillende kleuren papier.  
Het monteren van de video’s valt niet in de 
lestijd en gebeurt achteraf. 
 
Wonden maken 
Realistische snij- en schotwonden, 
bloederige open wonden en pijnlijke 
brandwonden maken! Je leert het 
allemaal tijdens de workshop 
wonden maken. Met verschillende 
materialen zoals latex, wax en 
nepbloed, gaan we aan de slag om 
special effecten, geschikt voor 
theater en film, op elkaars gezicht 
en armen aan te brengen. 
Locatie: teken- of 
handenarbeidlokaal, eventueel met 
stromend warm water  
U regelt van tevoren: 
· Handdoeken/washand (u kunt dit de leerlingen ook mee laten nemen). 
·  Make-updoekjes 
< Maximaal 20 deelnemers per workshop. Heeft u meer deelnemers? Neem contact 
op met Theatermakerij STORM om de mogelijkheden te bespreken. 
< Niet geschikt voor leerlingen met een latex allergie of een overgevoelige huid 
voor make-up en schmink producten.  
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Breakdance   1 x 
Tijdens deze workshop worden de basiselementen 
van breakdance aangeleerd, zoals de 6step en de 
Freeze. Op een laagdrempelige manier leren de 
deelnemers steeds meer. Er wordt afgesloten met 
een “dance battle” waarbij iedereen zijn geleerde 
breakdance moves kan tonen. 
Locatie: minimaal 4 x 6 meter, liever groter. 
 
Sing it 1 x 
Deze stemworkshop laat de deelnemers bewust worden van hun stemgeluid. Na de 
gezamenlijke warming-up worden er nummers gezongen in canon en meerstemmig.  
Locatie: muzieklokaal of klaslokaal 
U regelt van tevoren: 
· Geluidsdicht lokaal. 
· Smartboard 
· Piano/keyboard (graag aangeven bij uw aanvraag of dit gebruikt kan worden) 
 
Spoken Word – poëzie 
Gelukkig bestaat er een moderne versie van het voordragen van gedichten: Spoken 
Word, een combinatie van schrijven en theater. Hierbij is het vertellen net zo 
belangrijk als de tekst zelf. Niet voor niets wordt deze manier van vertellen vaak 
gekozen door rappers en 
singer/songwriters, maar ook door jonge 
schrijvers. 
In deze workshop schrijf je jouw verhaal en 
leer je hoe je dat op een leuke manier kunt 
vertellen. Een toffe workshop voor 
iedereen die graag schrijft! 
Locatie: theorielokaal met tafels en stoel 
U regelt van tevoren: 
·  Krijtbord/ flipover/ smartboard. 
·  Pen en papier voor de deelnemers. 
 
Creatief schrijven 
Creatief Schrijven is een leuke manier om je schrijfstijl te ontwikkelen, maar 
bovenal om je fantasie te gebruiken. 
Door het duidelijke startpunt dat bepaald wordt door de brainstorm, kan iedere 
deelnemer in korte tijd een verhaal schrijven. 
Locatie: theorielokaal met tafels en stoel 
Benodigdheden: 
·  Krijtbord/ flipover/ smartboard. 
·  Pen en papier voor de deelnemers. 
·  Een krijtbord, digibord of flip-over voor de docent. 
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Karaktergrime 
Een bloederige vampier, dodelijke 
zombie of een lief omaatje. Laat 
je fantasie de vrije loop en 
transformeer een klasgenoot in 
een griezelig, grappig of lief 
karakter. Tijdens de workshop 
karaktergrime leren de leerlingen 
hoe ze de vormen en lijnen in een 
gezicht kunnen gebruiken om 
een karakter te creëren. Ze leren 
hierbij wat schaduwwerking is en 
hoe je dat kunt toepassen. Er zijn 
voldoende voorbeelden van verschillende karakters beschikbaar die de deelnemers 
kunnen gebruiken om elkaar te grimeren. Ze leren werken met vet- of 
waterschmink/grime en leren kleuren aanbrengen, mengen en vervagen. 
Locatie: Teken- of handenarbeidlokaal, eventueel met stromend warm water.  
U regelt van tevoren:  
· Handdoeken/washand (u kunt dit de leerlingen ook mee laten nemen). 
·  Make-updoekjes 
< Maximaal 20 deelnemers per workshop. Heeft u meer deelnemers? Neem contact 
op met Theatermakerij STORM om de mogelijkheden te bespreken. 
< Niet geschikt voor leerlingen met een overgevoelige huid voor make-up en 
schmink producten.  
 
Rap  
Rappen is eigenlijk praten op de maat. Het 
hoeft niet te rijmen, maar het moet wel lekker 
lopen. De deelnemers gaan aan de hand van 
rapvoorbeelden zelf aan de slag. Ze maken een 
eigen tekst en leren deze ritmisch uit te voeren 
op bijbehorende muziek. Onderdelen als tekst 
en ritme, improviseren en freestyle rap komen 
uitgebreid aan de orde. Een workshop helemaal 
van deze tijd!  
Locatie: theorielokaal of muzieklokaal. 
U regelt van tevoren: 
·   Ruimte met krijtbord/ flipover/ smartboard. 
·  Pen en papier voor de deelnemers. 
·  Geluidsinstallatie  
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Verduidelijking: 
Dezelfde workshop meerdere keren indelen is mogelijk. Bij workshops waar 1 x of 2 
x staat vermeld is dit niet mogelijk. Deze workshops kunnen eenmaal of tweemaal 
worden ingedeeld. 
Indeling workshops U kunt ervoor kiezen om een bestaande klas (meestal 28 
leerlingen) te laten rouleren van de ene workshop naar de andere, zodat de 
deelnemers kennis maken met verschillende kunstdisciplines.  
Kleinere groepen Onze voorkeur gaat uit om een bestaande klas te splitsen, zodat 
de veiligheid in de groep gewaarborgd blijft. Bovendien komt iedereen veelvuldig aan 
bod en worden alle leerlingen gezien.  
U kunt ook de leerlingen zelf laten kiezen, waardoor er groepen ontstaan, ingedeeld 
naar voorkeur van een workshop (tussen de 14-24 deelnemers per workshop). Als 
de leerlingen elkaar niet goed kennen adviseren wij om leerlingen uit hetzelfde 
leerjaar in één groep te plaatsen. 
Workshops De workshops kunnen in een groot leslokaal worden aangeboden (tenzij 
anders vermeld). Grote ruimtes zoals de aula of gymzaal zijn ideaal als de ruimte 
afgesloten kan worden en er geen geluidshinder is. De workshops starten met 
oefeningen waarbij de klas actief betrokken wordt. Hierna gaan de leerlingen zelf 
aan de slag. De workshop wordt afgesloten met een presentatie voor de eigen klas. 
Wij kunnen met meerdere docenten per dag workshops verzorgen. Bij grote scholen 
(met meer dan 7 ingehuurde docenten) wordt aangeraden het project te verspreiden 
over meerdere dagen, zodat de grootste ruimtes beschikbaar zijn.  
De docenten van Theatermakerij STORM zijn professionele docenten dans en theater 
(HBO geschoold) met leservaring binnen het onderwijs. Wij hebben een bestand met 
gemiddeld 40 gekwalificeerde docenten met ieder zijn eigen specialiteit. De 
docenten werken op freelancebasis, zodat zij kunnen worden ingezet bij de 
activiteiten waarin zij in excelleren, hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd.  
 
Mocht u vragen hebben of overleg wensen, neem gerust contact met ons op. Hierbij 
kunnen wij u te woord staan om te kijken welk aanbod en welke workshops het beste 
aansluiten bij uw wensvraag en doelgroep 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Niels Wolfkamp 

 
 
 
 
 

info@theatermakerijstorm.nl 
theatermakerijstorm.nl 


