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Dynamo Jeugdwerk is 
een creatief platform voor 
de jeugd met passie met 
diverse jongerencentra, 
een podium en 
workshopruimtes. Een 
van deze jongerencentra 
is Dynamo. Dynamo biedt 
als pand in de binnenstad 
een podium voor 
talentontwikkeling, maar 
daarnaast ook een podium 
voor concerten, events en 
festivals. 

In een dynamische 
leerwerkomgeving 
ontwikkelt de jeugd zich 
bij Dynamo Jeugdwerk 
in dans, muziek, kunst, 
cultuur, sport, technologie 
en nieuwe media. 
Kinderen, jongeren en jong 
denkenden behoren tot 
onze doelgroep.

De focus ligt op 
talentontwikkeling: al op 
jonge leeftijd kennismaken 

met Dynamo Jeugdwerk 
is mogelijk door o.a. mee 
te doen aan workshops 
en lessen op school of na 
school. Dagelijks geeft jong 
toptalent, dat zich heeft 
ontwikkeld bij Dynamo 
Jeugdwerk, zelf les aan 
diverse groepen binnen alle 
bovenstaande thema’s.

De diversiteit aan 
subculturen creëert een 
zichtbare én voelbare 
creatieve kweekvijver. 
Subculturen laten zich zien 
tijdens events, concerten, 
festivals én in het dagelijks 
leven van jongeren. Bij 
Dynamo Jeugdwerk is 
ruimte voor individuen en 
groepen die subculturen 
levend en zichtbaar maken 
in de stad. Bij ons kan 
iedereen zichzelf zijn en 
zichzelf leren kennen. Zo 
kun je deelnemen aan 
lessen, cursussen en 
workshops en jongeren 

kunnen meedoen of 
zichzelf als artiest, 
eventorganisator, docent of 
ZZP’er ontwikkelen. Onze 
missie is jongeren met een 
passie voor dans, muziek, 
sport, kunst en cultuur een 
(non)formele dynamische 
leerwerkomgeving bieden.

Dynamo Jeugdwerk is er 
op momenten dat mensen 
willen beleven en willen 
leren: vanuit school, buiten 
school, in hun vrije tijd, 
in hun eigen organisatie 
of daarbuiten. Dynamo 
Jeugdwerk werkt daarbij 
ook samen met partijen als 
uitgaansgelegenheden, 
eventorganisatoren, 
scholen, podia, 
urban playgrounds, 
jongerencentra, 
bedrijfsleven en creatieve 
ondernemingen. 

Dynamo Jeugdwerk is 
onderdeel van Lumens.

WAT DOET DYNAMO JEUGDWERK?

Bijna al onze 
workshopdocenten 
leiden wij zelf op. Zo 
geven we talentvolle 
en gepassioneerde 
jongeren de kans om hun 
talent door te geven aan 
anderen. In samenwerking 
met Fontys Hogeschool 
Eindhoven bieden we 
deze jongeren ook een 
didactiek opleiding. 

Dynamo Jeugdwerk 
ondersteunt hen in de weg 
naar ondernemerschap via 
Inspireren Leren Werken: 
een werkwijze (ILW) die 
stoelt op jarenlange kennis 
en ervaring in kinder- en 
jongerenwerk, sociaal 
beheer, input van jeugd, 
samenwerkingspartners 
en de behaalde 
successen. Deze 
werkwijze gaat ervan 
uit dat inspiratie leidt tot 
activatie. Binnen onze 
succesformule Inspireren 

Leren Werken wordt 
de basis gevormd door 
het mixen van jongeren 
van verschillende 
opleidingsniveaus, 
achtergronden én het hen 
geven van eigen regie. 

HOE DOEN WE DAT?



WORKSHOPS
Speciaal voor kinderen, jongeren 
en jong denkenden biedt 
Dynamo Jeugdwerk workshops 
aan die aansluiten bij hun 
belevingswereld en subcultuur. 
In dit boekje vind je ons aanbod. 
Mocht je daar vragen over 
hebben dan kun je contact met 
ons opnemen: zie de achterzijde 
van dit workshopboekje en onze 
website 
(www.dynamo-workshops.nl). 
We zien uw vragen graag 
tegemoet. 



Wij doen ons uiterste best 
om je zo goed mogelijk 
van dienst te zijn en de 
kwaliteit van de workshops 
te waarborgen. Als je niet 
tevreden bent over onze 
dienstverlening of als je 
klachten hebt, zijn we 
altijd bereid om in gesprek 
te gaan, om zo tot een 
oplossing te komen. Elke 

KLACHTEN EN PRIVACY

klacht is voor ons een 
kans om het de volgende 
keer beter te doen.

Natuurlijk gaan we bij 
Dynamo Jeugdwerk 
zorgvuldig om met je 
privacy en die van de 
deelnemers. De registratie 
en het beheer van de 
persoonsgegevens 

gebeuren volgens 
de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens 
(WBP). In ons 
privacyreglement is 
uitgebreid beschreven 
hoe we met 
gegevensverwerking 
omgaan. Dit 
privacyreglement is op 
aanvraag verkrijgbaar.

CULTUUR



GRAFFITI 
Graffiti. Overal waar je komt, zie je deze 
spuitbustekeningen. Dat het een volwassen 
kunstvorm is, bewijst onder meer De Berenkuil 
in Eindhoven. Daar vind je de fraaiste 
creaties. Het zijn plekken waar kunstenaars 
zich uitleven, hun verhaal vertellen of hun 
boodschap overbrengen. Onbereikbaar mooi? 
Dat hoeft niet. Ook deze artiesten zijn ooit als 
thuiskunstenaar begonnen. Misschien wel met 
deze workshop….

In deze workshop worden de deelnemers stap 
voor stap ingewijd in de wereld van het graffiti 
spuiten. Ze maken ook een eigen kunstwerk. 
Dit gebeurt allemaal onder begeleiding van 
deskundigen. De deelnemers zullen ervaren 
hoe uitdagend het is om zich op deze manier 
te uiten. Het is een mooi vervolg op creatieve 
schoolvakken, als tekenen en handarbeid. 

De workshop kent 2 varianten:
• Graffiti spuiten op houten platen
• Street art op canvas met sjablonen, 
 stiften, plaksels etc.

Bijzonderheden: Kleding meenemen of 
aantrekken die (permanent) vies mag worden.

VLOGGEN 
Je komt ze overal tegen, 
ze worden steeds 
populairder en er zijn zelfs 
speciale awards voor.. 
vlogs! Vlog is een afkorting 
voor video weblog en is 
een combinatie van een 
dagboek en videobeelden. 
De vlog is een variant op 
de blog (weblog), waarbij 
de inhoud voornamelijk 
tekst is. 

In deze workshop maken 
de deelnemers kennis met 
vlogs, maar ook met hoe 
je jezelf vindbaar maakt 
op het internet en wat er 
allemaal komt kijken bij 
privacyregels. Uiteraard 
gaan de deelnemers 
ook zelf aan de slag 
met vloggen. Een leuke 
en leerzame workshop 
passend bij de jeugd van 
nu!

THEATER
Tijdens deze 
theaterworkshop nemen 
de deelnemers een duik in 
hun creativiteit en gebruiken 
ze hun verbeelding. Ze 
gaan aan de slag met de 
basisregels van acteren, 
gebaseerd op de volgende 
vaardigheden: 

• Improviseren
• In een groep spelen
• Je eigen scène   
 regisseren
• Met een script werken

De lessen beginnen 
met een aantal 
opwarmingsoefeningen, 
waarbij de deelnemers leren 
hun stem en lichaamstaal 
te gebruiken. Daarna 
duiken ze in het spelen en 
verzinnen van een eigen 
scène. Onze docenten 
zorgen voor een gezellige 
werkomgeving, waarin 
de deelnemers hun eigen 
verhaal uit kunnen werken 
tot een scène.



In deze workshop draait 
het om improvisatie. 
Deelnemers spelen 
sketches, waarbij het 
publiek het verhaal, 
de personages en de 
dialogen beïnvloedt. 
Vaak zijn deze 
improvisatievoorstellingen 
komisch, maar er kunnen 
ook serieuze verhalen 
worden gespeeld. 

De deelnemers beginnen 
met het oefenen van korte 
sketches. Daarbij worden 
locaties bepaald en 
personages beschreven 
waarop ze moeten zien in 
te spelen. Wanneer hun 
creativiteit is geprikkeld, 
gaan ze aan de hand van 
de aangedragen locaties 
en personages aan de slag 
met hun eigen sketch. 

Het mooie van deze 
workshop is dat niets van 
tevoren vaststaat. Eén ding 
is wél zeker: het is een 
activiteit waarbij veel wordt 
gelachen. De grote mate 
van onvoorspelbaarheid 
en de interactie met het 
publiek zorgen daar wel 
voor.

Met z’n allen tutten voor de 
spiegel, maar dan echt: met 
een professioneel resultaat! 
In deze workshop is dat 
mogelijk, onder begeleiding 
van vakbekwame mensen 
en met professionele 
make-up. We laten de 
deelnemers zien hoe ze 
het beste in zichzelf naar 
boven kunnen halen, 
zonder dat ze er per se 
‘opgemaakt’ uitzien. 

Via een vragenrondje 
bepalen we samen de 
exacte invulling van de 
workshop. Er is van alles 
mogelijk en uiteraard 
proberen we aan zo 
veel mogelijk wensen 
te voldoen. Deelnemers 
kunnen bijvoorbeeld 
leren hoe ze een mooie 
oogmake-up aanbrengen, 
die aan het einde van 
de dag nog steeds 

mooi is. Of ze gaan aan 
de gang met ‘smokey 
eyes’ en wenkbrauwen 
mooi tekenen. Ook het 
aanbrengen van extreme 
make-up is mogelijk: die 
trekt gegarandeerd de 
aandacht op een feestje. 
In de workshop krijgt 
iedereen persoonlijke tips 
over gezichtsvorm, huid, bij 
de ogen passende kleuren 
enz.

THEATERSPORT

VISAGIE  



Hardwell, AfroJack, 
Nicky Romero en Martin 
Garrix zijn wereldwijd 
bekende diskjockeys die 
het dj’en in de vingers 
hebben. Maar ooit zijn ze 
begonnen met een eerste 
voorzichtige muziekmix. 
De deelnemers kunnen 
deze workshop aangrijpen 
om ook een opstap te 
maken naar dj’en. Door 
het rijke aanbod aan 
verschillende muziekstijlen 
valt er veel te ontdekken 
over hoe je muziekgenres 
met elkaar kunt verbinden. 
Voor een radio-dj die via 
de computer met platen 
werkt is dat namelijk 
anders dan voor een 

live-dj die verschillende 
platen mixt. Hoe dan ook, 
een dj beluistert continu 
ritmes om zo perfecte 
overgangen te creëren 
tussen (elementen uit) 
muziek. In deze workshop 
krijgen de deelnemers 
eerst een kijkje in de 
ontstaansgeschiedenis 
van dj’ing. Daarna volgt 
uitleg over de belangrijkste 
functies van de soorten 
apparatuur en over hoe het 
mixen van verschillende 
platen in zijn werk gaat. 
Vervolgens stappen de 
deelnemers zelf achter de 
draaitafel om als een echte 
Hardwell of Martin Garrix 
aan de slag te gaan.

Van je eigen portret een 
uniek popart kunstwerk 
maken. Dat leren 
deelnemers in deze 
workshop. Popart is 
een kunststroming met 
thema’s die ontleend 
zijn aan stripverhalen, 
reclame, televisie, kranten 
en tijdschriften. Het 
motto is: less is more. 
De deelnemers leren 
kijken in lijnen en vlakken. 
Zo komen ze erachter 

dat ze met weinig lijnen 
een zeer krachtig beeld 
kunnen neerzetten. 
En dat ze geen filters 
en fotobewerkingen 
nodig hebben om een 
spetterende selfie te 
maken. Integendeel: 
een smartphone kan niet 
op tegen het resultaat 
uit deze workshop. De 
deelnemers kunnen 
kiezen op welke 
materialen ze willen 

POPART
werken. Zo is bijvoorbeeld 
een mooie retroselfie op 
hout mogelijk, helemaal 
zelf geschilderd! 
Trouwens, het hoeft niet 
per se een selfie te zijn. 
De deelnemers kunnen 
ook elkaar schilderen, om 
zo eens op een andere 
manier naar elkaar te 
leren kijken. Een leerzame 
workshop met een 
blijvende herinnering. 

DJ’ING



Je eigen verhaal 
verzinnen op een 
fantastische locatie en 
dat filmen! Wie heeft daar 
niet eens (heimelijk) aan 
gedacht? In de workshop 
Greenscreen wordt dit 
mogelijk. Waarom op 
saaie stoeptegels lopen 
als je ook op de maan 
kunt staan? Of tussen de 
diepzeevissen zwemmen? 
Of samen met je favoriete 
popster optreden? Met 

een greenscreen kun 
je veel doen, zullen de 
deelnemers ontdekken. 
Ze leren eerst hoe zo’n 
scherm precies werkt. 
Daarna verzinnen ze in 
groepjes een verhaal en 
beelden dit vervolgens 
voor de camera uit. ‘Laat 
je fantasie de vrije loop’, 
is het uitgangspunt. 
Speelt je verhaal op 
een tropisch eiland of 
op een piratenschip in 

de toekomst? Dat kan. 
Wordt het meespelen 
in je favoriete soap of 
het nieuws presenteren 
in een studio? Dat kan 
ook. Alles is mogelijk! 
De opbrengst? Een 
kort, verrassend filmpje 
op een zelfbedachte 
locatie. Je zult zien, met 
een bezoekje aan de 
greenscreenstudio kom je 
nog eens ergens….

GREENSCREEN
Bodypainting is het 
verven van het lichaam 
ter versiering. Dat dit een 
kunst apart is, zullen de 
deelnemers met deze 
workshop snel ontdekken! 
De activiteit start met 
een korte uitleg over de 
producten en technieken 
van bodypainten. Daarna 
gaan de deelnemers 
in groepjes van twee, 
lichaamsdelen van elkaar, 
bijvoorbeeld een arm, 

GRIME /
BODYPAINT

gezicht of hand, omtoveren 
tot de mooiste creaties. 
Dit doen ze met behulp 
van sponsjes en penselen. 
Om tot echte kunstwerken 
te komen, kunnen de 
deelnemers zich ter 
plekke laten inspireren. 
Bijvoorbeeld door kleuren, 
vormen, natuur, kunst, 
stripfiguren en sprookjes. 
Ook is het mogelijk om 
creaties te maken rond 
een thema of als ‘opstapje’ 

naar een discussie, een 
rollenspel, een feest of 
wat dan ook. Een andere 
optie is om samen één 
persoon te beschilderen. 
In de workshop werken 
we met professionele 
grime-materialen die 
huidvriendelijk en 
verwijderbaar zijn.



Dansen, rennen, springen 
en playbacken. In de 
hilarische One take-
workshop kan iedereen 
zijn creativiteit kwijt en 
zijn schroom overwinnen. 
In deze workshop maken 
deelnemers samen een 
videoclip (lipdub). Zo’n 
lipdub wordt in één keer 
opgenomen volgens een 
route die de deelnemers 
zelf invullen. Bijvoorbeeld 
van een kamer via de 

trap naar een hal en dan 
door naar buiten. Om 
de beurt verschijnen de 
deelnemers op deze 
route voor de camera en 
playbacken zij een deel 
van een zelfgekozen 
liedje. 

In het eerste deel van 
de workshop kunnen ze 
daarmee oefenen, daarna 
volgt de opname in één 
run. Het advies is: ‘hoe 

gekker, hoe beter’. 
Voor groepen die de 
lipdub meer inhoud willen 
geven, die bijvoorbeeld 
een bedrijfsvisie willen 
uitbeelden, bestaat de 
One take plus workshop. 
Na het bekijken van 
voorbeelden, bedenken de 
deelnemers de inhoud van 
de videoclip en verwerken 
ze de ideeën in de route. 
Daarna gaat de camera 
draaien: One take! 

ONE TAKE
Op school worden 
regelmatig activiteiten, 
evenementen en 
projecten georganiseerd. 
Gebeurtenissen die vaak 
een filmpje waard zijn. 
Waarom zou je daar 
iemand van buiten voor 
inhuren? Leerlingen 
kunnen die filmpjes toch 
ook zelf maken? Als ze 
de workshop Aftermovie 
hebben gevolgd, weten ze 
precies hoe dat moet. 

AFTERMOVIE
De workshop begint met 
een korte introductie 
over het maken van een 
aftermovie. Daarna gaan 
de leerlingen in groepjes 
met een camera op 
pad om het betreffende 
evenement te filmen. Ze 
houden interviews, maken 
sfeerbeelden en eventueel 
slow-motions als ze 
dat passend vinden. Of 
misschien staan ze zelf 
wel voor de camera om 

commentaar te geven op 
wat er gebeurt. 
De groepen kiezen 
uiteindelijk hun tofste 
beelden uit en voegen 
deze samen tot een 
aftermovie. Een film die 
ze natuurlijk kunnen delen 
via social media of die 
ze kunnen presenteren, 
bijvoorbeeld op 
ouderavonden. 



Even een nummer 
meezingen, in de 
badkamer of op de fiets, 
doet iedereen wel eens. 
Maar echt zingen gaat 
een stap verder. Het kan 
een manier zijn om te 
leren je te uiten of om je 
talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. Kijk naar 
de talentenshows op tv, 
waar mensen ervaren 
waar ze op dit vlak toe in 
staat zijn. 

In deze workshop zetten 
deelnemers de stap van 
‘een beetje meezingen’ 
naar echt durven zingen. 
Ze beginnen met zang 
in een groep om zo 
de basistechnieken, 
lichaamshouding, 
ademhaling en 
stemgebruik onder de 
knie te krijgen en om 
naar elkaar te luisteren. 
De bedoeling is dat ze 
op die manier lef en 

ZANG

Iedereen die je daarom vraagt kan 
wel een paar regels zingen. Maar 
een paar regels rappen is toch nog 
best lastig. Na deze workshop niet 
meer. De deelnemers leren hierin 
een rap (Rhythm And Poem) voor te 
dragen. En dat betekent je gevoel 
uiten, een verhaal vertellen en je 
gevoel delen met het publiek. Dáár 
draait het om bij het rappen: één 
van de hoofdelementen van de 
hiphopcultuur. De workshop begint 
met een beetje theorie. Daarna leren 
de deelnemers wat er allemaal komt 
kijken bij het maken van een rap. 
De docent zal daarbij ook zijn eigen 
rapkwaliteiten tonen. Vervolgens 
gaan de deelnemers aan de slag met 
een eigen rap over een zelfgekozen 
onderwerp. Aan het einde van 
de workshop kunnen ze die rap 
voordragen. Hét moment om hun 
verworven kwaliteit te showen!

RAPvertrouwen opbouwen om 
solo te zingen. Door de 
combinatie van zingen in 
groepsverband én alleen, 
leren de deelnemers 
hun stemgebruik aan te 
passen aan verschillende 
nummers en situaties. 
Een interessante 
‘ontdekkingstocht’ vol 
muzikaliteit. 

Altijd genoeg verhalen te vertellen 
maar woorden te kort? Graag het 
laatste woord hebben met die ene 
literaire punchline die iedereen 
omver blaast? Iedereen kan praten 
en schrijven, maar echt spreken, 
daar komt nog veel meer bij kijken.
Tijdens deze workshop gaan we 
werken aan hoe je jouw verhaal 
het beste kunt verwoorden en 
voordragen. Met een diversiteit van 
het klassieke spoken word, naar de 
underground van deze scene, is alles 
mogelijk. ‘Alles mag gezegd worden, 
als je maar spreekt,’ is het motto 
van deze workshop. Deelnemers 
worden geïntroduceerd met de 
herkomst van spoken word en de 
basisbeginselen van jezelf uiten via 
spoken word. Stap voor stap worden 
zij meegenomen om hun eerste 
‘signature piece’ te schrijven en voor 
te dragen. Zo ga je van zingend 
onder de douche naar storytelling en 
puchlines voor de badkamerspiegel. 

SPOKEN
WORD



LIGHT 
GRAFFITI

Niet tekenen met een 
spuitbus, maar met 
licht. Dat leren de 
deelnemers in deze 
flitsende  workshop. Light 
Graffiti is een vorm van 
graffiti die in het donker 
prachtige, modern ogende 
resultaten oplevert. Via 
fotografietechniek zetten 
de deelnemers met 
bewegende zaklampen 
opnames achter elkaar 

waardoor figuren en 
teksten tot leven komen. 
Ze kunnen zo vormen 
maken, maar ook een 
verhaal samenstellen. 

De workshop begint met 
een korte demonstratie 
om de deelnemers 
te inspireren. Daarna 
gaan ze individueel of in 
groepjes aan de slag met 
hun eigen light graffiti. 

De meest verbluffende 
creaties zijn mogelijk. 
Het is een workshop 
die deelnemers een 
verrassende techniek 
aanleert, die de creativiteit 
prikkelt en die hen iets 
meegeeft wat ze nog vaak 
kunnen toepassen. Zolang 
het licht maar uit- of de 
zon maar onder is.  

SPORT



FREERUNNEN 

Freerunnen is een vernieuwende en 
uitdagende manier van sporten. Een 
freerunner kan zich efficiënt, snel, soepel 
en sierlijk van het ene punt naar het andere 
bewegen. Dat leren de deelnemers in de 
workshop ook. Springen over obstakels 
door middel van gave bewegingen, dát is de 
essentie van Freerunning. 

Het klinkt simpel, maar het is echt wel iets 
aparts. Voor het lichaam is het belangrijk 
dat de juiste technieken worden gebruikt. 
In de workshop krijgen de deelnemers dan 
ook niet alleen uitleg over snel en sierlijk 
bewegen, maar ook over hoe je je lichaam 
goed kunt opvangen. Uiteraard blijft het niet 
bij uitleg. Freerunning is vóór alles een actieve 
workshop. 

De deelnemers gaan volop aan de slag op 
een uitgezet parcours. Aan het einde van de 
workshop beheersen ze de basistechnieken 
van het freerunnen en kunnen ze op een 
sierlijke manier obstakels passeren. 

Wie op zoek is naar een 
sportieve én muzikale 
activiteit komt in de 
workshop Capoeira 
volledig aan zijn 
trekken. Capoeira is een 
Braziliaanse ‘dansende’ 
vechtkunst die bij slaven 
is ontstaan. Zij mochten 
niet vechten, maar wel 
dansen. In de workshop 
komen de basiselementen 
aan bod: muziek, 
vechten, acrobatiek en 
dans, met dansstijlen 
uit diverse tijdsperioden 

en culturen. Na een 
korte warming-up, uitleg 
over basisbewegingen, 
het uittesten van 
de instrumenten en 
het smeren van de 
stembanden gaan 
de deelnemers 
aan de slag met de 
bewegingen. Aspecten 
die aan bod komen 
zijn reactievermogen, 
snelheid, weerbaarheid, 
zelfvertrouwen, leren 
vallen, omgaan met elkaar 
en samenwerken. 

De workshop kan worden 
afgesloten met een 
presentatie waarin de 
deelnemers laten zien 
wat ze hebben geleerd. 
Ook afsluitende Capoeira 
battles zijn mogelijk. 
Daarbij nemen tweetallen 
het tegen elkaar op, 
terwijl de rest van de 
groep hen begeleidt met 
instrumenten en zang. 
Door de diversiteit aan 
elementen is Capoeira 
geschikt voor iedereen. 

CAPOEIRA



Martial arts tricking is een 
combinatie van verschillende 
vechtsportstijlen met 
disciplines zoals turnen 
en breakdance. In 
deze workshop worden 
deelnemers uitgedaagd te 
denken en te bewegen als 
echte vechters. Het gaat 
erom dat ze hun creativiteit 
leren gebruiken en dat 

ze zich bewust worden 
van hun lichamelijke 
capaciteiten en daar 
ook inzicht in krijgen. 
De workshop start met 
een warming-up in 
combinatie met rek- en 
strekoefeningen. Daarna 
oefenen de deelnemers 
met basale traptechnieken 
uit verschillende 

vechtkunsten, zoals 
Taekwondo, Wushu, Muai 
Thai en Karate. Vervolgens 
gaan ze aan de slag 
met zweefmomenten 
en een lichte vorm van 
acrobatie. Tot slot creëren 
ze combinaties door de 
bewegingen die ze hebben 
geleerd met elkaar te 
mixen.

MARTIAL ARTS TRICKING

Bij Urban acrobatics leren 
de deelnemers op een 
nieuwe manier naar hun 
lichaam kijken. Ze leren 
eerst technieken aan uit 
verschillende disciplines 
zoals turnen, tricking en 
breakdance. 

Daarna is het de kunst 
om deze te mixen tot een 

geheel. De bedoeling is 
dat ze na de workshop in 
staat zijn om als een echte 
acrobaat te bewegen en te 
denken. 

De workshop start met een 
warming-up die bestaat 
uit een korte work-out en 
lenigheidsoefeningen. 
Daarna gaan de 

deelnemers aan de slag 
met het oefenen van 
uitdagende flips, twists 
en salto’s. Bij de salto’s 
leren ze elkaar ook te 
ondersteunen en te 
begeleiden.

URBAN ACROBATICS  



‘Beheerst vechten’ is 
de rode draad van deze 
workshop. Er zijn 2 
varianten. In Ninja for a 
day ervaren de kinderen 
hoe het is om een echte 
ninja te zijn. Na een 
warming-up leren ze, 
onder begeleiding van 
professionele docenten, 
uitdagende filmmoves. Dit 
gebeurt o.b.v. technieken 
zoals Freerunnen, 

Tricking, Martial Arts en 
Calisthenics. Ze leren 
o.a. salto’s maken en val 
breken. De workshop 
eindigt met een les in 
het gebruik van Martial 
Arts-materialen, zoals 
nunchucks en kamas. 
In Movie fighting leren 
de jongeren alles over 
vechtscènes in films. 
Van een intens gevecht 
van een superheld tot 

NINJA FOR A 
DAY / MOVIE 
FIGHTING 

Dit is een dansworkshop. 
Vogue-ing en Waacking 
zijn dansstijlen waarbij 
vrouwelijke bewegingen 
centraal staan. Daarom 
zijn het vaak meisjes en 
vrouwen die voor deze 
workshop kiezen. Vogue-
ing is populair geworden 
door de muziek en 
videoclips van Madonna in 
de jaren ‘80. De poses zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd 

op die van de modellen op 
de cover van het tijdschrift 
Vogue. Vandaar ook de 
naam. ‘Waacking’ is een 
dansstijl die is afgeleid van 
jazz dance en locking. In 
de workshop krijgen de 
deelnemers al oefenend 
beide dansvormen 
uitgelegd. Zo leren ze op 
een vrouwelijke manier te 
dansen en zelfvertrouwen 
uit te stralen.

VOGUE-ING & 
WAACKING 

een enkele klap bij een 
dramatische liefdesscène. 
Ze zullen zien dat daar nog 
heel wat bij komt kijken. 
Om vechtscènes goed in 
beeld te krijgen, wordt elke 
beweging, camerahoek 
en reactie in detail 
uitgeschreven. Ook wordt 
rekening gehouden met de 
veiligheid van betrokkenen 
en de betekenis en het 
effect van elke handeling. 



Yoga is duizenden jaren 
geleden ontwikkeld in 
het oosten en gebaseerd 
op kennis over de relatie 
tussen lichaam en geest. 

Bij yoga leer je om uit je 
‘hoofd’ te komen en meer 
vanuit je hart te leven 
en te voelen wat er in je 
lichaam gebeurt. In deze 
hectische maatschappij 
wordt vaak veel druk 
opgelegd waardoor men 
teveel met denken bezig 
is. 

‘Het gevolg van te veel 
denken en piekeren 
geeft psychosomatische 
klachten, bijna 80% van 
alle lichamelijke klachten 
ontstaan hierdoor. Yoga 
maakt je bewust van je 

YOGA
Paalfitness is een combinatie van 
krachttraining en cardio en daarmee 
een complete work-out voor het 
lichaam. Deze activiteit wordt 
tegenwoordig steeds meer als een 
nieuwe ‘kunstvorm’ gezien. 

Bij paalfitness doen de deelnemers 
acrobatische oefeningen aan een 
verticale paal. De technieken zijn 
niet eenvoudig. Ze vereisen een 
goede conditie, kracht en controle 
over het lichaam. En zeker ook een 
flinke dosis zelfvertrouwen. 

In de workshop krijgen de 
deelnemers conditietraining met 
oefeningen op muziek en leren 
ze paalfitnesstechnieken aan. 
Dit gebeurt op een niveau dat 
bij de deelnemers aansluit. Ze 
ontwikkelen hiermee vooral hun 
arm-, been-, bil-, en buikspieren. 
Paalfitness is een vernieuwende, 
interessante en leuke manier van 
sporten. 

PAAL
FITNESS

FITNESS
Het pand Dynamo beschikt over een 
mooie sportruimte die is ingericht 
met de modernste fitnessappara-
tuur. Vindt u het ook belangrijk om 
voldoende te sporten en bewegen? 
Maak dan eens kennis met onze 
fitnessapparatuur. 

Onder begeleiding van een professio-
nele instructeur gaan de deelnemers 
aan de slag met de fitnessapparaten. 
De deelnemers maken kennis met de 
verschillende apparaten en krijgen 
uitleg over het nut en het effect op de 
spieren van de verschillende appa-
raten. 

In de ruimte staan ruim voldoende 
apparaten voor krachttraining en 
conditietraining en de grote verschei-
denheid aan apparatuur zorgt ervoor 
dat er ieder wat wils is. 

innerlijke belevingswereld 
en helpt je om dicht bij 
jezelf te blijven. Alles wat 
er geleerd wordt op de 
yogamat kan toegepast 
worden in het dagelijks 
leven. 

In de workshop leren 
de deelnemers een 
reeks basishoudingen 
en simpele 
ademhalingstechnieken 
op een leuke en positief 
uitdagende manier. De 
workshop is een leuke 
kennismaking voor 
iedereen, jong, oud, 
slank, vol, lang, klein, stijf, 
oversoepel, onrustig, met 
of zonder fysieke/mentale 
klachten. Yoga kan geheel 
aangepast worden naar 
de doelgroep.



Popping is gebaseerd op 
de techniek van het snel 
spannen en ontspannen 
van de spieren, zodat het 
lijkt alsof er een schok 
door je lichaam gaat.

Wanneer je je bewegingen 
afstemt op het ritme van 
de muziek ontstaat er een 
supergaaf effect. 
In deze workshop leren 
de deelnemers de basis 

van popping. Ze zullen 
ontdekken dat het qua 
lichaamsaansturing en 
muzikaliteit heel uitdagend 
is om te doen. Na de 
workshop hebben ze niet 
alleen kennis gemaakt met 
een unieke dansstijl, maar 
zijn ze ook een geweldige 
ervaring rijker.

POPPING

De workshop Female Funk 
is speciaal ontwikkeld voor 
meiden die graag dansen 
en die kennis willen maken 
met moderne hiphopstijlen 
zoals popping, waacking 
en house. 

Ze mixen deze 
verschillende stijlen tot 
een vrouwelijk uitziende 
choreografie. Dat houdt 
in dat de deelneemsters 

leren om sterke en sierlijke 
choreo’s te maken met 
een vrouwelijke attitude en 
touch. Door de techniek- 
en dansoefeningen 
bouwen ze ook een flinke 
portie zelfvertrouwen 
op. De workshop heeft 
dus een dubbel effect: 
de deelneemsters leren 
nieuwe dansstijlen en 
stappen later ook met 
meer vertrouwen de 
dansvloer op. 

FEMALE FUNK          



Hoewel hiphop/
streetdance pas in de jaren 
‘90 naar Europa kwam, 
heeft het al lang en breed 
een plek veroverd in het 
rijtje populaire dansstijlen 
in Nederland. 

In deze workshop maken 
de deelnemers kennis 
met deze moderne en 
zeer actieve manier van 
dansen, die bekend staat 
om zijn uiteenlopende 

uitingen, zoals lyrical en 
new style hiphop. De 
deelnemers leren de 
verschillende dansvormen: 
van strakke naar 
vloeiende bewegingen, 
van langzaam naar 
uptempo dansen en van 
dansuitingen op muziek 
naar uitingen op basis 
van de tekst. Zodra de 
deelnemers de variëteit 
aan technieken hebben 
aangeleerd, sluiten ze 

HIPHOP /
STREETDANCE

de workshop af met 
het uitvoeren van een 
choreografie waarin 
de technieken worden 
gecombineerd. Hiphop/
Streetdance is echt een 
workshop waarin stilstaan 
nauwelijks voorkomt. De 
deelnemers kunnen zich 
naar hartenlust uitleven.

Hoe dans je op house 
en dance-muziek? Na 
deze workshop hebben 
de deelnemers dat in de 
vingers. Of beter nog: 
onder de knie. Is dat 
handig? Ja, dat is handig, 
want house en dance-
muziek is populair en 
innoverend. Bovendien 
is House Dancing niet 
iets van voorbijgaande 

aard. Deze dansvorm, die 
er al was vóór de house 
muziek, is in de jaren ‘80 
ontstaan in clubs in New 
York en Chicago. De stijl is 
beïnvloed door capoeira, 
tap, jazz, bepop en salsa. 

In de workshop leren de 
deelnemers verschillende 
technieken, waaronder 
skating, stomping , 

shuffeling, footwork, lofting 
en jacking. Hierna gaan 
ze aan de slag met de 
choreografie, waarin ze de 
technieken samenvoegen 
tot een vloeiende 
dansvorm. Met de 
workshop breiden ze niet 
alleen hun danskunsten 
uit, ze hebben er ook flinke 
work-out aan. 

HOUSE DANCE



BOKSEN
Dit is een workshop 
voor lichaam en geest. 
Bij boksen draait het 
immers om conditie, 
uithoudingsvermogen 
én mentale kracht. De 
activiteit begint met 
demonstraties van de 
basistechnieken van het 
boksen. De deelnemers 
leren die aan en passen ze 
toe op stootkussens. Maar 
met techniek en conditie 

alleen ben je nog geen 
goede bokser. 
Om van een tegenstander 
te kunnen winnen heb je 
ook discipline en de juiste 
mentaliteit nodig. 

In de workshop wordt 
daarom tevens aandacht 
geschonken aan de 
mentale aspecten van 
deze vechtsport. Er komt 
echt van alles bij kijken 

om het boksen goed te 
beheersen. Daarom is het 
een uitdagende sport én 
een boeiende workshop 
voor zowel jongens als 
voor meiden!

BREAKDANCE
Een breakdancer, 
voorheen ook wel B-boy 
of Boogie Boy genoemd, 
is een danser die op 
de muziek van een 
scratchende dj zijn moves 
laat zien. 

In deze workshop ervaren 
de deelnemers aan den 
lijve hoe deze acrobatische 
en gedurfde dansstijl in 
elkaar zit. Breakdance is 

meer dan alleen spinnen 
over de vloer, het is vooral 
ook luisteren naar de 
muziek en het bewegen 
hierop.

De deelnemers leren 
eerst de basistechniek 
zoals de freeze, leg 
swing en sixstep en 
oefenen dan hoe ze op 
een beat verschillende 
moves kunnen laten 

zien, waardoor het een 
vloeiend optreden wordt. 
In de workshop wordt 
tevens aandacht besteed 
aan de geschiedenis van 
het breakdancen, dat in 
1970 is ontstaan in de 
achterstandswijken van 
New York. 



LEGO ROBOTICA
Aan de slag met 21th Century Skills in deze 
stoere workshop. Deelnemers groeien in hun 
probleemoplossend vermogen, creatief- en 
kritisch denken. Met de EV3, voor de leeftijd 
vanaf 12 jaar en Lego We Do, voor de leeftijd 
6 – 12 jaar, gaan deelnemers in teams een 
robot challenge aan. 

Ze bouwen samen een robot en besturen 
deze door zelf het programma te schrijven. 
De basis van programmeren is voor 
iedereen te leren. Tijdens de workshop gaan 
deelnemers de robot steeds moeilijkere 
opdrachten geven. Er zijn verschillende 
challenges waaruit gekozen kan worden. 

Van maatschappelijke thema’s tot fun, van 
beginner tot expert. Deze workshop maakt 
van elke deelnemer een ‘techie’ en biedt 
volop inspiratie om de stap naar de First Lego 
League te maken.

TECHNOLOGIE



DE MICRO:BIT
De micro:bit is een 
minicomputer waarmee 
een beginner (maar ook 
een gevorderde) uit de 
voeten kan met het maken 
van een ontwerpproject. 
Voor de beginner de 
ideale manier om kennis 
te maken met de basis 
van programmeren. 
Voor de gevorderde de 
mogelijkheid om net 
zo veel mogelijkheden 
te ontplooien als met 
vergelijkbare micro 
controller borden. 

Door de laagdrempeligheid 
en toegankelijkheid van 
de micro:bit is het maken 

van je eerste programma 
heel eenvoudig: lampjes 
aansturen met knopjes, 
je naam weergeven, 
een kompas, berichtjes 
zenden, muziek maken. 
Met je eigen creativiteit 
als leidraad zijn de 
mogelijkheden eindeloos! 

3D-pennen is een nieuwe 
en toegankelijke techniek 
in de technologie en 
beeldende kunst. In 
deze workshop leggen 
de deelnemers de 
verbinding tussen kunst 
en technologie en gaan ze 
zelf ontwerpen in 3D. 

Ze ontdekken wat ze met 
deze technologie kunnen 
en worden zelf de makers 
van hun eigen product. Na 

3D-PENNEN
een korte uitleg over de 
opkomst en de toekomst 
van het 3D-printen in 
de brainport regio gaan 
deelnemers aan de slag 
met een eigen ontwerp. 
Van een platte tekening 
maken de deelnemers een 
driedimensionaal figuur 
met de 3D pennen. 

Voorafgaand aan de 
workshop wordt bepaald 
met welk thema ze gaan 

werken en op welke 
manier leerlingen het 
kunnen gaan toepassen. 
Wil je met de deelnemers 
een WOW-effect bereiken, 
dan is 3D-printpennen de 
juiste keuze!



MENS & 
MAATSCHAPPIJ

Social media zijn niet 
meer weg te denken uit 
de samenleving. Je kunt 
er ontzettend veel mee 
doen, maar er kleven ook 
gevaren aan.  Hoe kun je 
er bewust mee omgaan en 
de mogelijkheden ervan zo 
goed mogelijk benutten? 
Daar draait het in deze 
workshop om. De jongeren 
worden aangezet tot 

nadenken en discussiëren 
hierover. Ze gaan met 
elkaar praten over thema’s 
als online profilering voor 
sollicitaties, personal 
branding en het opzetten 
van een eigen (studenten)
bedrijf. 

Ook de omgang met 
anderen op social 
media komt aan 

bod, met potentiële 
gespreksonderwerpen als 
sexting en cyberpesten. De 
kennis van de deelnemers 
samen met hun discussie 
geven de verdere richting 
aan. De workshop wordt 
afgesloten met iets 
concreets: bijvoorbeeld 
een plan rond de inzet van 
social media of de opzet 
van een LinkedIn-profiel.

SOCIAL MEDIA



Kinderen en jongeren 
worden online steeds 
actiever. Recent onderzoek 
van Youngworks toont 
aan dat 90% van de 
Nederlandse jeugd één 
of meer profielen heeft op 
een sociale netwerksite.  
Wil je als docent de jeugd 
blijven bereiken dan kun je 
niet meer om social media 
heen. 
Deze workshop geeft 
docenten de nodige 

bagage t.a.v. het gebruik 
van deze digitale sociale 
kanalen. Thema’s zijn 
onder meer: welke 
verschillende social media 
zijn er en hoe werken ze? 
Hoe ga je om met het 
gebruik van social media 
op school? Hoe kun je ze 
productief inzetten in de 
les? 
Ervaren docenten geven 
uitleg en voorbeelden en 
daarna is er alle ruimte 

voor het stellen van vragen. 
Doel van de workshop is de 
deelnemers te inspireren 
en praktische ideeën aan 
te reiken voor het inzetten 
van social media in de les, 
op school en op persoonlijk 
vlak.

SOCIAL MEDIA VOOR DOCENTEN

SEKSUELE EN 
RELATIONELE 
VORMING
Seksualiteit speelt een 
belangrijke rol in het leven 
van veel jongeren. Internet 
en social media bieden 
op dit vlak een grenzeloze 
hoeveelheid aan informatie 
en verleidingen. Dat 
kan meeslepend en 
verwarrend zijn. De 
workshop van WE CAN 
Young biedt jongeren 
een blik in de spiegel en 
maakt hen bewust van 
hun eigen houding t.o.v. 

seksualiteit en relaties. Dit 
gebeurt op basis van een 
groepsdiscussie. 

De exacte thema’s 
bepalen we aan de hand 
van de signalen en vragen 
van docenten. Wij sluiten 
aan bij wat er bij de 
deelnemers leeft en speelt. 
Zo kan de ene workshop 
jongeren handvatten 
bieden om hun seksualiteit 
te ontdekken en daar op 

een gezonde manier mee 
om te gaan en zoomt een 
andere workshop vooral 
in op het leren kennen 
van de eigen grenzen. 
Via de workshops willen 
we ook Changemakers 
werven. Dit zijn jongeren 
die als vrijwilligers voor 
WE CAN Young het thema 
‘seksuele en relationele 
vorming’ bespreken met 
jongeren uit hun eigen 
leefomgeving. 



CREATIVE 
MINDFULNESS 
Hoe word ik mij bewust van wie ik ben en wat 
doe ik hiermee als ik dat weet? Die vraag 
staat centraal in de workshops ‘Creative 
mindfulness’ die jonge ondernemers hebben 
ontwikkeld. 

Ze hebben hiervoor geput uit het 
gedachtengoed van verschillende disciplines, 
religies en opleidingen. Deze lijn van 
workshops helpt deelnemers hun eigen weg in 
het leven te vinden en te vormen en draagt zo 
bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 De workshops vullen elkaar uitstekend aan. 
Ze beslaan drie essentiële aspecten: mentale 
processen en denkwijzen (motivational 
speaking), fysieke activiteiten (Trinity Workout) 
en emotionele gesteldheid (creatieve 
processen). 

De workshop ‘Over de 
Streep’ heeft tot doel 
jongeren met verschillende 
achtergronden meer tot 
elkaar te brengen en 
wederzijds respect te 
stimuleren. 

Via de methodiek 
‘Over de streep’ maken 
jongeren echt kennis met 
elkaar door emoties en 
ervaringen te delen. 
De workshopbijeenkomst 

OVER DE 
STREEP 

start met een spel om 
de deelnemers op hun 
gemak te stellen. Van 
daaruit worden problemen 
langzaam bespreekbaar 
gemaakt. 

Hierbij sluiten we aan 
bij het niveau van de 
deelnemers. Het is een 
unieke workshop die eraan 
bijdraagt dat jongeren 
meer begrip voor elkaar 
gaan opbrengen. Daarmee 

wordt de basis gelegd voor 
een betere omgang met 
elkaar.

Bijzonderheden: 
Leerkrachten zijn 
ook onderdeel van 
de workshop. Veel 
voorkomende problemen 
kunnen voorafgaand aan 
de workshop worden 
aangegeven.
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