
Workshops

 
17:00 - 18:30 CUSTOMIZE JE KLEDING 12+ (1)

Maak van je (oude) kleding nieuwe unieke items met 
jouw persoonlijke ontwerp.

 
17:00 - 18:30 HEB JE BARZ? 14+ (2)

Leer van de King Cypher masters; Ocho en Ibs extra tips en tricks en laat de
woordkunstenaar in je naar boven komen! Time to spit some Barz!

 
17:00 - 18:30 DANS TECHNIEKEN 12+ (3)

Leer in een korte tijd je danstechnieken te verbeteren! Train jezelf om alle pasjes goed te
beheersen. Zo komen je Tiktoks, filmpjes en dansoptredens er 10x beter uit te zien! 

Dans begint bij techniek! 
 
 

17:00 - 19:00 PRODUCTIE TEAM! 14+ (5)
Houd je van een feestje of een leuk event? Ben je goed in het organiseren van leuke uitjes?

En wil je weten hoe dat achter de schermen bij events eruit ziet? Join dan nu het
productieteam en organiseer leuke events voor je school en de buurt!

 
17:00 - 18:40 ONCE UPON A TIME 14+ (6)

Houd je van een (fantasie) verhaal vertellen/lezen of geef jij graag je mening? 
Leer hier alles om het op papier te zetten. 

Speel met woorden en zinnen die jouw verhaal vormen met een duidelijke boodschap of
mening! 

 
18:00 - 19:30 DJ BEGINNERS 12+ (7)

Droom je van scratchen, mixen en de nieuwste tunes uit je speakers pompen!? DJ Atti leert je
tijdens deze workshop de basics van DJ’ing. 

 
 
 

16:30 - 18:00 FLIPPING THE ROOTS 12+ (4)
Een workshop waarbij koken en bakken centraal staat. Leer heerlijke gerechten maken die je
roots representen. Waar komt onze cultuur en bepaalde producten oorspronkelijk vandaan?

 
17:00 - 19:00 LOBIE VOOR DE KUNST 12+ (8)

Met ‘Lobi Voor De kunst’ neemt AiRich je mee om je creatief te uiten! Werk met haar aan
diverse kunst technieken en werk naar een expositie toe. 

 
17:00 - 19:00 BEATS PRODUCEREN 14+ (9)

Leer van een echte kenner je eigen beats produceren met het bekende programma Fruity
Loops

 
18:15 - 20:15 AFRODANCE12+ (10)

Afrodance is een dansstijl die nu onmisbaar is in de dance scene. Met invloeden van Hip-
Hop, House, Dancehall en Afrikaanse dans leer je weer de leukste choreo’s!

 

7 SEPTEMBER 2021 - 7 OKTOBER 2021

Eind

presentatie

15 oktober

Het nieuwe programma van SCHOOL 2 COMMUNITY staat weer klaar! 
Het staat weer vol met creative en leerzame workshops voor jongeren

vanaf 12 jaar. 
Vanaf dinsdag 7 september bieden wij wekelijks voor 5 tot 6 weken lang

toffe leuke workshops
 

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier, op onze website of via de link
in bio op onze instagram @School2Community. 

 

WIL JE MEEDOEN? SCHRIJF JE DAN IN VIA DITINSCHRIJFFORMULIER EN LEVER HET IN BIJ DE BALIE!



Graag in blokletters schrijven!

Contactgegevens
Voor- en achternaam:
__________________________________
Geslacht:
        Vrouw          Man        Neutraal
Geboortedatum:
__________________________________
Straat en huisnummer:
__________________________________
Postcode:
__________________________________
School:
__________________________________
Telefoonnummer:
_______________________________
E-mailadres:
__________________________________
Workshops #:
#_________________________________
#_________________________________
#_________________________________

Heeft u vragen of wilt u als ouder/verzorger meer informatie? Mail ons:
info@school2community.com

Inschrijfformulier
 

Schrijf je nu in en lever het in bij de receptie
balie! Wil je met meerdere workshops meedoen?
Dat kan schrijf dan meerdere workshop nummers

op! Vol = Vol 

Voor in nood*

Voor- en achternaam ouder(s)/verzorger(s):
__________________________________________
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s):
__________________________________________
E-mailadres ouder(s)/verzorger(s):
_______________________________________________

Bij deze heb ik toestemming van 
een ouder/verzorger om deel 
te nemen aan de workshop 
JA/ NEE

Handtekening ouder/verzorger:

__________________________________

Bij deze geef ik toestemming mijn contact-
gegevens te gebruiken voor 
het toezenden van 
informatie over School2Community.
   Ja
   Nee

SCHOOL 2 COMMUNITY 


