Hiphopcultuur
&

Naschoolse activiteit
De hiphopcultuur is volop aanwezig in onze
samenleving. Videoclips, straatgraffiti, talloze
(home-made) internetfilmpjes met beginnende
rappers en/of dansers. En niet te vergeten de
verschillende danswedstrijden op de televisie
Deze rijke media-aandacht wijst duidelijk op het feit dat
hiphop echt een product is en is vooral gericht op
kinderen en jongeren

Solid Ground heeft vele jaren ervaring met het geven van
hiphoplessen aan zowel kinderen als jongeren. We vinden
het belangrijk dat het voor een brede doelgroep
aantrekkelijk is om te beoefenen. De instap is
laagdrempelig. Ervaring is niet nodig. Juist het bewegen
op en kennismaken met hiphop als kunstvorm is een
doelstelling van Solid Ground

Hiphop(dans)
in

schoolprogramma
Solid Ground heeft een uniek lesprogramma
opgesteld waarbij de populaire hiphopstroming op
educatieve wijze wordt verwerkt als naschoolse
activiteit.
Hiphopworkshop basisscholen
Tijdens dit programma komen de volgende punten
spelenderwijs aan bod:
 Kinderen worden gestimuleerd in het aansterken
en uiten van hun zelfvertrouwen door middel
van dans
 Kinderen worden gestimuleerd om creatief te
denken en krijgen de gelegenheid om zelf uiting
te geven aan de vaardigheden die aangeleerd
krijgen
 Tijdens de les worden verschillende disciplines
van de dansstijlen die onder hiphop vallen,
behandeld. Op deze manier krijgen de kinderen
en overall indruk van wat hiphopdans inhoudt
 Kernwaarde tijdens de dansles is wederzijds
respect, er wordt een sfeer gecreëerd waarin
elk kind zich vrij kan uiten om te achterhalen
wat hiphop in hem/haar losmaakt
 Als afsluiting wordt met de kinderen gewerkt aan
een kleine demo (die zij zelf maken).

Solid Ground
Alida Dors en Bryan Druiventak vormen de directie
en artistieke leiding. Zij hebben Solid Ground
opgezet in 2004 en komen zelf uit de hiphopscene
en beschikken over veel dans en leservaring. Hun
kunde hebben zij doorgegeven aan een nieuwe
generatie danstalenten. Deze dansers hebben
sindsdien demo’s, theatervoorstellingen en
workshops gegeven.
De kracht van hiphop als middel in de maatschappij is
voor hen erg belangrijk, echter, het beeld dat rondom
hiphop is ontstaan is vaak verre van realistisch. Daarom
is het voor de Solid Ground om een brug te slaan
tussen hiphop als kunstvorm en de beeldvorming van
hiphop onder de jongerendoelgroep voor wie hiphop zo
aantrekkelijk is.
Naast de workshops op locatie (scholen) biedt Solid
Ground ook workshops en hiphoplessen aan in onze
eigen 2 dansstudio’s in de Tolhuistuin in Amsterdam
Noord (dichtbij de Buiksloterweg pont). Met o.a. hiphop
en break voor kinderen van 6 tot 13 jaar en hiphop
basis en gevorderd voor jongeren/jong volwassenen en
lessen voor volwassenen (27-up).
Contact
Mocht u interesse hebben in het aanbod van Solid
Ground, dan kunt u via mail of per telefoon (dinsdag en
woensdagmiddag aanwezig) contact opnemen met:
SOLID GROUND
t.a.v. Cat van der Voort, communicatie & marketing
IJpromenade 2
1031 KT AMSTERDAM
tel: 020 - 612 13 87
mail: publiciteit@solidgroundmovement.nl
i : www.solidgroundmovement.nl

