MUSICAL FRIDAY
Musical Teens voor 12-17 jaar
Introducing Musical - kleinschalig en persoonlijk
Wil jij graag kennis maken met muziektheater/musical of je hier verder in verdiepen?
Geef je dan op voor dit afwisselende en dynamische project!
In 4 repetities van een uur gaan wij aan de hand van diverse musicalnummers meerstemmig zingen,
duetten zingen en daarbij op zoek naar theatrale manieren om de tekst invulling te geven.
Hoe kun je bijvoorbeeld een personage vormgeven? Hoe kun je jouw lijf, stem en gezichtsuitdrukking
op zo'n manier inzetten zodat je ineens even totaal op iemand anders lijkt?
Ook zullen we duetten zingen met een scene uit een musical erbij.
Zodra we de melodieën en teksten goed onder de knie hebben is er wie weet ook tijd over om in
beweging te komen en de nummers te voorzien van een simpele choreo.
Musical is heel divers en je zult dus van alles tegen komen; van Disney musicals als 'The Lion King'
tot aan rock-opera's als 'Rent' en 'Jesus Christ Superstar'. Van klassiekers als 'The sound of music' tot
aan kleinkunst musicals als 'Ja zuster, Nee zuster'.
We werken met piano en orkestbanden. Je hoeft geen noten te kunnen lezen.
Sluit jij je ook aan bij 'Musical Teens'?
Wij hopen je te zien op de vrijdagavond!
Over Dominika Zawada:
Dominika is een poolse zangeres, actrice en regisseur. She studeerde jazz zang aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag. Van daaruit ging ze aan het werk als zang en theater docent bij
diverse muziek- en theaterscholen in Nederland. Ze werkte aan diverse musical projecten, als
producer en/of actrice. Ze is de medeoprichter van Happily Ever After Productions in Amsterdam, een
bedrijf wat zich bezig houdt met het produceren van engels talige musical theater shows met als
laatste productie 'Into the woods' van Stephen Sondheim. Dominika is een zeer gemotiveerde en
ervaren docent die van lesgeven houdt op alle niveaus en alle stijlen.
Lestijd:
Data:
Locatie:
Groepsgrootte:
Kosten:
Leeftijd:

4x op vrijdagavond 19.00-20.00u
start iedere eerste vrijdag van de maand
Waldeck Pyrmontkade 660, Den Haag
Minimaal 3 en maximaal 5 leerlingen
<21 €105,- (Restitutie is niet mogelijk)
12-17 jaar

Zin in dit project? Geef je op door het contactformulier ovv Musical Teens in te vullen op
www.zangenco.nl/contact
Natuurlijk houden we rekening met de corona-maatregelen zoals hygiënische maatregelen, goede
afzuiging/luchttoevoer, voldoende afstand in zigzag formatie.

