Ga je niet op vakantie deze zomer en ben je bang dat je je gaat vervelen? Dan is DAF
Summerschool wat voor jou! Op 4 woensdagen in de vakantie kun je in DAF (Gieten) leuke
workshops volgen van 10:00 tot 12:00. Kom ook filmen, animaties maken, componeren of
tekenen! De workshops zijn voor jongeren vanaf 10 jaar. €5,- per workshop.

Woensdag 8 juli

Woensdag 15 juli

Woensdag 5 augustus

Woensdag 12 augustus

Filmworkshop thriller
We gaan een thriller maken! Een
spannende film met veel korte
interessante shots. Deze film ga je
natuurlijk zelf monteren. Een thriller
wordt niet spannend zonder de juiste
muziek. Deze muziek mag je zelf
uitzoeken en plaatsen onder je film.

Tekenen en animeren op de ipad
Procreate is een geweldig tekenprogramma waar je ook animaties in
kunt maken. In combinatie met een
iPadpen wordt het helemaal interessant.
Leuk om eens uit te proberen. We hebben
7 iPadpennen dus er kunnen 7 jongeren
mee doen.

Klei-animatie
We gaan aan de slag met klei en
maken een klei-animatie. Leer je eigen
karakters te maken en laat ze bewegen
in een door jou bedachte wereld.
Natuurlijk kun je ze ook laten praten
of er een leuk muziekje onder zetten.

Componeer je eigen nummer
In deze workshop leer je van een
muzikant componeren met verschillende
instrumenten in het programma
Garageband. Door te werken in
verschillende muzieklagen heb je je
eigen mini-studio. Wat je instrument
ook is, alles zit er in!

Wil je mee doen?
Geef je op door de volgende gegevens te mailen naar dafgieten@gmail.com:
Naam, leeftijd en aan welke workshop(s) je mee wilt doen.
Je ontvangt van ons een bevestiging via e-mail,
dan is je inschrijving definitief. Betaling kan
voorafgaand aan de workshop (contant).
Er is op de locatie plek voor een beperkt
aantal jongeren i.v.m. de Coronamaatregelen,
schrijf je dus snel in!

