Dans van de drummers – projectsamenvatting
Dans van de Drummers is een gezamenlijk project van de slagwerkgroep van de

’s-Gravelandse Muziekvereniging BMOL (BMOL) en Jeugdtheaterschool Maitta (JTS
Maitta) uit Hilversum. De leerlingen van beide instanties volgen een serie

uitwisselingslessen en werken samen toe naar een muziektheaterproductie

gebaseerd op het bekroonde boek De dans van de drummers van Hans Hagen.

Thema’s

Verbinden - Muziek en drama, Hilversum en Kortenhoef, Afrikaanse cultuur en

de eigen belevingswereld van het kind, verenigingen en scholen.

Professionalisering van de amateurkunst - Het neerzetten van een volwaardig

artistiek concept door inzet van professionele kunstenaars: Victor Oskam

(docent Conservatorium van Amsterdam), Maitta Tegenbosch (eigenaar JTS

Maitta), Lamin Kouyateh (docent Conservatorium van Amsterdam en uitvoerend
musicus), Angele Jorna (theatermaker, verhalenverteller), Hans Hagen (schrijver
van het boek De dans van de drummers).

Vergroten cultureel bewustzijn directe omgeving - deelnemers en bezoekers
maken kennis met diverse culturele instellingen, hun leerlingen en met diverse
kunstenaars.

Activiteiten

Vier voorstellingen: 24 en 25 april, De Dobber, Kortenhoef, 30 mei (2x), de

Vorstin, Hilversum

Oefenzondagen, waarop leerlingen van beide instanties met elkaar

kennismaken en elkaars kunstdiscipline verkennen.

Workshops voor eigen leerlingen, en voor basisscholen in Kortenhoef en
Hilversum.

Voorbeeldproject

Dans van de Drummers heeft subsidies ontvangen van het VSBfonds en Provincie
Noord-Holland. Uit het adviesrapport van de Provincie:

“De commissie staat positief tegenover het artistieke concept dat gebaseerd is op
interdisciplinair, intercultureel en cross-over uitgangspunten. Zij waardeert dat er is
gekozen voor iets nieuws en niet voor iets veiligs. De commissie is van mening dat
schotten tussen disciplines worden weggehaald en dat hierdoor een verbetering van
kwaliteit optreedt. De commissie ziet dit als voorbeeldproject, met name op het
punt van de "ontschotting" en het getoonde lef om het boek te bewerken voor twee
disciplines.”

Meer informatie en contact

Projectwebsite: http://dvdd.datzijnwij.nl
Maaike Groenewege, projectleider

mgroenewege@gmail.com

06-20386972/ 035-6852095

