DANS- & RAP/LYRIK-WORKSHOP
- inom skapande skola
SKAPANDE SKOLA MED FREESTYLE PHANATIX
”Teach the children! If you do not teach them, they will not know!”
- Sister Souljah, ’Umbilical Chord To The Future’.

!

Skapande skola med oss i Freestyle Phanatix bygger på workshops i dans och rap/lyrik och
har som syfte att barnen ska bli fascinerade av rörelserna i breakdance eller/och hip hop stilar
och den kreativa textprocess som rap är samt inspireras till ett liv som innehåller uttryck.
Samtidigt innehåller kulturen ett positivt synsätt som barn kan förhålla sig till och lära sig av.
Skapande skola aktiviteter i södra Sverige görs i samarbete mellan Freestyle Phanatix och
Musik i Syd.
Hip hopens historik och budskap - Peace, Unity, Love and Having Fun - ingår som en integrerad
del i alla våra workshops, under korta arrangemang i form av avslutande kort föredrag, under
längre förlopp diskuteras historia och budskap under kursens gång.
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DANS- & RAP/LYRIKWORKSHOP
Eleverna får i dansworkshop lära sig grundsteg om de är nybörjare och de som kan lite mer får
slipa på sin teknik och vidareutveckla sina kunskaper.
I rap/lyrik-workshop utgår eleven från sin egen korta text och får utifrån den lära sig rytmik
och röstteknik och får en inblick i skrivprocessen bakom en låttext.
Våra rap/lyrik-workshops är på engelska, i dansworkshops förekommer svenska, danska och
engelska.
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MÅL
Efter workshop har eleverna ett, i många fall, nytt intresse att gå vidare med på egen hand.
Eleverna får information om var de hämtar mer inspiration till att fortsätta öva och träna.
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Våra workshops kan med fördel planeras i längre förlopp där instruktörerna och eleverna
tillsammans skapar en kort koreograferad dansshow, som eleverna kan framföra i samband
med t.ex skolstart, skolavslutning eller annat. Kontakta oss med era önskemål, för att få ett
förslag till upplägg!
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Workshop: 45 min dansworkshop, 45 min rap/lyrikworkshop (1,5 tim) med två instruktörer
Deltagare: Workshopen arrangeras klassvis i det vanliga klassrummet (max 40 deltagare)
Ålder: från 12 år - språk: svenska & engelska (och/eller danska)
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PRIS
• 6.000 kr (exkl moms) / workshop, vid beställning av fler.
• 6.500 kr (exkl moms) vid beställning av en workshop / dag.
Priserna gäller 2014. Traktamente, transport och logi tillkommer.
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KONTAKT:
Freestyle Phanatix: Kim Bøytler - 0704-332335 - info@phanatix.net
FREESTYLE PHANATIX . Salviagatan 10 . 244 60 Furulund . WEB. phanatix.net . EMAIL. info@phanatix.net
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SVERIGE Kim Bøytler +46 (0) 704 332 335

