De tael van et hatte
uitvoering 5 en 6 oktober 2018
schema workshops

Data van deze activiteiten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld, waarbij
onderstaande periodes aangehouden worden. In de zomervakantie zijn er geen
activiteiten.

Activiteit

onder leiding van

periode

Taalworkshop

Sietske Bloemhoff

winter

Een avond met Sietske Bloemhoff over taal.
Uitdrukkingen en gezegden in het Stellingwerfs,
Fries en andere talen, komen aan de orde.
Mensen die houden van taal zijn welkom.
Meertaligen worden met nadruk uitgenodigd.
We willen woorden en zinnen die deze avond
boven tafel komen gebruiken in ons
evenement.

1 avond

Kostuums maken
voorjaar

Sigrid Hamelink + ?

We proberen kleding te bedenken
aan die past bij het stuk. We gaan hiervoor
2e-handskleding vermaken tot fantasierijke
creaties. Je hoeft dus geen costumière te zijn.
Eenvoud is ons motto.

tijdbesteding is
de deelnemers

Hoofddeksels maken

Sigrid Hamelink + ?

winter

Fantasierijke hoofddeksels gebaseerd op
aan
historische mutsen en hoeden, worden
deelnemers
gemaakt van allerhande materiaal.
Voor handige mensen met fantasie!

Rekwisieten maken
voorjaar

Objecten timmeren en schilderen.
aan Voor alle enthousiaste klussers.

winter/

tijdbesteding is
de

Sigrid Hamelink + ?

winter/
tijdbesteding is
de deelnemers

Acteren
najaar

Gooitsen Eenling

Spelers m/v kunnen zich aanmelden
15 maandagavonden
voor rollen in het Stellingwerfs.
maart en oktober
Er zijn ook kleine rollen.
In september extra repetities.
een andere
(minderheids)taal machtig zijn, doe dan mee!
Er zijn ook veel figuranten nodig die geen tekst
in hoeven te studeren. De eerste vier avonden
krijg je een acteertraining, daarna starten we
met het repeteren van het script.

Zingen
najaar

voorjaar/

tussen
Mocht je het Stellingwerfs of

Mirjam Cornelisse

voorjaar/

Of je nu een geweldige zanger bent of niet,
als je van zingen houdt kun je meedoen.
We stellen verschillende koortjes samen.
Met professionele begeleiding moet het
lukken iedereen tot zijn recht te laten komen.

Woensdagavond
Start: 14 maart

Muzikale bijdrage
najaar

voorjaar/

Mocht je een instrument bespelen,
afhankelijk
in een muziekgroep zitten of solist zijn,
we horen graag of je een bijdrage wilt leveren,
die aansluit bij het programma.
Het is ook mogelijk dat we je in contact
brengen met anderen om samen
te werken aan een uitvoering.

tijdbesteding
van eigen inbreng.

Lichtobjecten
najaar

Sigrid Hamelink

Op diverse plaatsen worden lichtobjecten
overleg met geplaatst. Groepen en individuen kunnen
zich opgeven om samen een object te
realiseren met allerhande materialen.
De uitvoering is in overleg met de groep.
Hou je van knutselen, construeren, versieren
etc, meld je dan aan.
Ook mensen die verstand van elektra hebben
zijn welkom.

tijdbesteding in
de groep.

Schilderen

Sigrid Hamelink

voorjaar

Strijddans

dansdocent

Teksten of woorden op creatieve manier
vormgeven en op panelen geschilderd.
Of je nu jong of oud bent, bewegen op

voorjaar/

4 avonden

najaar

4 avonden

muziek Is leuk. Vooral als het om een
stoere strijddans gaat. Of je nu soepel bent
of niet, we vinden de juiste moves voor je!

Kookworkshop

Hou je van koken? In de workshop
leer je allerhande hapjes maken.
‘s Avonds worden ze verkocht aan het
publiek. De opbrengst komt ten goede aan
nieuwe verbindende dorpsinitiatieven.

kok(kin)?

5 en 6 oktober

Verder zijn er nog de volgende werkzaamheden te verrichten
in september en oktober 2018:
Grimeren

Ben je goed in grimeren of wil je het graag leren? We horen graag of je ons wilt helpen.

Opmaak programmaboekje

We zoeken iemand die het programmaboekje vorm wil geven.

Licht en geluid

We zoeken mensen die verstand hebben van belichting van scènes en objecten
Ook zijn geluidinstallaties op enkele plekken noodzakelijk.

Hand- en spandiensten

Wil je een paar avonden helpen met inrichten of versieren?
Of ben je liever parkeerwacht of gids? We horen het graag!

Film en foto’s

Ben je enthousiaste (amateur)filmer of fotograaf?
We mensen die het evenement en de aanloop er naartoe vast wil leggen.

Koken

Ben je goed in koken en wil je een kookworkshop geven?
Misschien wil je samen met dorpsgenoten de hapjes op de voorstellingsavonden verzorgen.

