De Superjam
De Superjam is een coronaproof interactief concert voor op het schoolplein.
Onze band bestaat uit ervaren muzikanten/workshopleiders. Zij nemen op
non-verbale wijze de kinderen mee, op een energieke en swingende muzikale reis.
De kids worden ter plekke gedirigeerd in verschillende ritmes, stemmen, klanken en
bewegingen waarbij ze spelen op cementkuipen, rhythm-sticks en shaker-eggs.
Tijdens het concert wordt veel geïmproviseerd, zowel in de muziek als in de muzikale
interactie met de kinderen. Zo kunnen we altijd inspelen op het niveau en de energie van
de verschillende groepen. Juist deze benadering is wat De Superjam zo bijzonder
maakt… Ieder concert is uniek en het is altijd een feest!
Coronaproof
De Superjam is speciaal ontwikkeld als coronaproof project.
- Het project kan plaats vinden op het schoolplein
- Er wordt voldoende afstand gehouden tussen de workshopleiders en de kinderen
- Ieder kind krijgt een eigen set stokken/eitjes welke na afloop worden gedesinfecteerd
Buitenpodium
De Superjam is een speciaal buitenconcert dus. Wij zetten onze bus neer en bouwen ter
plekke een podium incl. techniek op. De klassen komen om de beurt naar buiten.
Als de situatie het toelaat kunnen de workshops natuurlijk ook binnen plaatsvinden.
Voor wie en hoelang?
De superjam is voor alle klassen in het basisonderwijs! De klassen komen één voor één
langs bij onze bus. In overleg kan een rooster gemaakt worden. Bij grote scholen kunt u
ons natuurlijk meerdere dagen boeken.
Optie 1: 9 shows per dag / korte voorstelling / 20 minuten
Optie 2: 5 shows per dag / lange voorstelling / 40 minuten
Prijzen
Kosten voor een dag met voorstellingen (voor zowel optie 1 als optie 2)
€ 1250,- (incl. BTW, excl. reiskosten á 33 ct per km - vanuit Amsterdam)
Uitbreidingsmogelijkheden:
- Extra dagen met voorstellingen: € 950,- per dag
- Met een extra muzikant erbij is de Superjam nog indrukwekkender!
Extra muzikant: € 200,- per dag (+ reiskosten extra muzikant)
Op onze website www.rawresonance.com kan je meer informatie vinden over “De
Superjam” en onze andere projecten zoals "De Vulkaan".
Voor verdere vragen kunt u mailen naar:
info@rawresonance.com of bellen naar: +316 45 75 6389
Muzikale groet,
Jeroen en Han
Raw Resonance

