Dansgezelschap GROUNDBREAKERS
Cultuureducatie met GROUNDBREAKERS
Als cultuuraanbieder van dans en choreografie door professioneel opgeleide dansers en choreograaf is GROUNDBREAKERS op zoek naar een samenwerking met het onderwijs om voor de
cultuurvakken een bijdrage te leveren aan Cultuureducatie met Kwaliteit.
Met de deskundigheid van leerkrachten kunnen wij als dansorganisatie voor Jongeren samen
gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuur door thematiek van de huidige maatschappij te gaan verkennen. Dit doen wij in de vorm van dans.
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Hoe bereik je Jongeren?
55% van de Jongeren in Nederland vind dans "helemaal te gek".
Een cultuurproject met dans is dan ook een uiterst doeltreffende methode om Jongeren te bereiken. Benader ons voor een eenjarig of tweejarig project op school.
Onze aanpak:
Cultuur met Groundbreakers - BLOEDHEET
Bloedheet is een project dat met, voor en door leerlingen wordt gemaakt en kan worden opgevoerd als eindejaarsvoorstelling. Een productie waar voor een meer rauwe benadering wordt
gekozen om directer tot het publiek te komen, en alles behalve een musical zal worden.
In dit traject worden talentvolle leerlingen van de school vanaf het begin tot het eind betrokken
in het proces van het maken van een stoere dansproductie.

Thema's en Ideeen voor schooljaar 2020/2021:

- Corona virus
- Chinese kunst (Art brut, oftewel rauwe kunst)
- Gevoelens zijn 3D of zelfs 4D
- Minder afval
- Omgaan met elkaar / Jezelf blijven bij anderen, Elkaar durven aan te spreken

Wilt u meer weten? Heeft u interesse,

Wij zijn kunstzinnig, serieus en professioneel en ontmoeten u graag?
Wilt u alleen een voorstelling boeken overweeg dan
onze dansvoorstelling BLOEDDRUK,
met Break en Modern dans , een dans met KRACHT,
energie en emoties voor Jongeren.
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