Extra Informatie over de Workshop Smartlappen Zingen:
Wanneer je een workshop smartlappen zingen wilt organiseren, dan
zijn er verschillende mogelijkheden. Dit is afhankelijk van je doel met
de groep.
De basis bij de verschillende mogelijkheden is dat de gezelligheid en
het groepsproces voorop staan.
Het basispakket dat bij elke vorm aanwezig is, bestaat uit : meezing-mapjes, spekkjes, kazoe’s,klein percussie, klepperklompen en ’n
stamp-o-phone.
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De workshop is niet gebonden aan een vaste locatie en kan in
heel Nederland verzorgd worden. Het is wel prettig wanneer de
ruimte een sfeerverhogende uitstraling heeft.
De workshop is enkel en alleen bedoeld voor de gezelligheid en
ontspanning. Gewoon om even lekker te GALMEN en stoom af
te blazen ( zonder douche ). Hiervoor is het uitermate geschikt
b.v. tijdens een congres of clinic, na de presentatie van de
jaarcijfers, tijdens of na een enerverende vergadering, of
gezellig als onderdeel van een vrijgezellenfeest etc. etc.
De workshop als teambuildingsaktiviteit waarbij men wel of
niet een eigen smartlap gaat schrijven en wel of niet gaat
presenteren. Geschikt i.v.m. fusies, afdelingen van bedrijven
die samengevoegd worden, als onderdeel bij b.v. Out-Door
aktiviteiten etc. etc.
De workshop als onderdeel van een bedrijfsfeest, waarbij men
de zelfgeschreven smartlappen gaat presenteren ( wel of niet
voorzien van een choreografie ). Dit kan ook als onderdeel van
een eigen Theater Diner Show
De workshop kan akoestisch georganiseerd worden. M.a.w. op
elke plaats waar geen elektriciteit aanwezig is kan er toch
gezellig gezongen en opgenomen worden. ( Leuke kleine
eilandjes met kampvuurtje erbij )
Wanneer men zelf smartlappen gaat schrijven, dan kan het
resultaat vastgelegd worden op CD of DVD
Voor geoefende zangers kan men de smartlappen
meerstemmig instuderen.
De workshop als onderdeel van een groot bedrijfsfeest is te
combineren met allerlei andere workshops ( de Karpat Show ).
De presentatie van de workshop is te combineren met
ondersteuning van een professionele smartlappen band.Deze
band kan een eventuele feestavond aansluitend opluisteren.

