Streetdance: door Jody Paul.
Vanaf jongs af aan is dansen een belangrijk onderdeel in mijn leven geweest. De old
school moves nadoen van tv en je eigen stijl ontwikkelen, uren lang muziek luisteren en
dansjes verzinnen. Deze passie en liefde voor de stijl streetdance wil ik de leerlingen
meegeven. Vind je het leuk om nieuwe pasjes te leren en je skills te verbreden schrijf je
dan in voor streetdance!
Een wedstrijd van streetdance cool, meestal op zondag, zijn danscrews die tegen elkaar
battlen. Hier kunnen we heen als extra activiteit.

3D Printing, Create and make your own designs: door Maykel Roovers
Heb je altijd al je eigen gadgets willen maken, zoals je eigen telefoonhoesje of sieraden?
In deze cursus leer je het allemaal. Je gaat ontwerpen met 3d tekenprogramma’s en
leert hoe een 3d printer werkt. Je gaat zelf je eigen gadgets ontwerpen en maken met
een professionele 3d printer.
Schrijf je snel in!
Als extra activiteit kunnen we naar het Creative Lab Hogeschool van Amsterdam

Band coaching and performance: door Nicole Bus
Wil jij graag met een band muziek maken en een knal show neerzetten?
Dan is dit de workshop voor jou je leert hoe je samen moet spelen eigen liedjes kunt
schrijven als band en een cover origineel kunt coveren.
Fotografie: door Eva Kasbergen
We gaan met 4 fotoprojecten aan de slag:
Fotograferen met dozen: met schoenendozen als camera gaan we fotograferen. We
maken portretten met een echt décor en leren te werken in een donkere kamer met
chemie en analoog film materiaal.
Smartphone fotografie: Met een paar simpele appjes leer je met jouw smartphone om te
toveren met beeld. Smartphone kunstenaar Nico Brons deed als eerste eindexamen
fotoacademie met alleen maar een smartphone.
Straatfotografie: Als je bedenkt wat je doen wil ben je altijd te laat. We leren
fotograferen met een derde oog. Gewoon met je smartphone, de straat is jouw jacht
terrein.
Fotoexpositie: Alle mooiste foto's komen te hangen in de fotoexpositie. De leerlingen
maken posters, flyers, uitnodigingen en hangen alles op in de gangen. De mooiste foto's
doen mee met de grote fotowedstrijd van Fotogram, de Fotogram Prijs 2018.
Korte film maken met je smartphone: door Jelle Havermans
In deze workshop maak je in teamverband een korte film met je smartphone. Je leert
doormiddel van leuke opdrachten meer over filmen, acteren én monteren, om uiteindelijk
je eigen film te produceren! Ga je voor een comedy, romantiek of horror?

Beats&DJ: door Christel Rickets
In het programma Ableton Live krijg je de helft van het traject les in produceren van je
eigen muziek.
In het andere deel van het traject krijg je als DJ tips en trucs met echte draaitafels en
kan je zo voor publiek optreden.
Spanker, Illiasopdebeat, Afrojack of Hardwell allemaal producers en DJ's die naam
maakte in een wereld waar we niet om heen kunnen. Muziek. Tijdens deze cursus krijg je
van beide werelden de basis onder de knieën. Onder leiding van Christel (Ci Seryne)
gaan we aan de slag met eigen muziekproducties maken en ook het performen als DJ.
De workshop word gesplitst in een deel Beats maken en erop volgend een deel DJ.
Dit zal mooi aansluiten op een performance einde van het traject.
Als extra activiteit kunnen we naar Studio Wst. Studio West is een begrip in Amsterdam
als het komt op talentontwikkeling.
Artiesten zoals Zwart licht (Akwasi, Hayzee en Leroy), Dilan Yurdakul (Aysen in GTST) en
Skinto (Skinto&Stepherd) zijn in voorgaande jaren ook ergens gestart in dit centrum.
Om jouw talent naar een hoger platform te tillen is Studio West een perfect medium.

Tekenen en schilderen: door Luc Houweling
De bedoeling is dat je uitleg alle krijgt die nodig is om van schets tot kunstwerk te
komen. We bespreken van te voren jouw thema en welke technieken daar het beste bij
passen. De workshop is geschikt voor iedereen die het leuk vindt om verder te komen en
nieuwe dingen uit te proberen. De eindresultaten gaan we in de school exposeren.

Koken: door Joyce en Dennis
Koken op locatie, in de keuken van de dreef .
Het motto is: plezier maken in de keuken .... een culinaire ontdekkingstocht.
Het programma wordt samen met de leerlingen gemaakt aan de hand van hun wensen.
We gaan graag aan de slag met 10 enthousiaste leerlingen!

S!NG: door Abigail Martina
Na 2 jaar les te hebben gegeven op de OSB(breed), wat begon als Just S!NG It, is het nu
veranderd naar S!NG (vocalacademy). Ik zal jullie de basiskneepjes leren van het vak
zingen! Ik ben zelf ook begonnen op de OSB in de kunstklas en had een passie voor
muziek. Jaren later heb ik meegedaan met The Voice of Holland (2014). Dat heeft mij
veel moois gebracht. Leuke samenwerkingen met artiesten zoals; Marco Borsato,
Dwights Dissels, Shirma Rouse, Berget Lewis, Giovanca en nog veel meer. Nu is het tijd
om mijn ervaringen met jullie te delen. En wie weet shine jij over een paar in The Voice
of op andere toffe plekken. Lijkt dit je wat? Dan is dit jouw kans!
Naast het optreden, organiseer ook mijn eigen show genaamd; Abi's Soul Sessions. Ook
zullen jullie een gast optreden geven tijdens één van de edities. Daarmee zullen jullie
tijdens deze academy ook proeven en ervaren hoe het écht is om op te treden voor
publiek. Ook krijgen jullie gastlessen van verschillende artiesten ( bijvoorbeeld hoe
liedjes schrijft, enz..)

Robotica: door Marnix Ike
In deze lessenserie leer je meer dan een robotje bouwen.
De focus zal liggen op kennismaken met de Raspberry Pi, een kleine computer die
geschikt is voor zogenaamd physical computing, oftewel lampjes, motortjes of sensoren
verbinden aan de computer.
Daarnaast wil ik aandacht besteden aan onderwerpen zoals Urban mining, hergebruik
van oude spullen, Internet of Things en het spelenderwijs ontwerpen en bouwen van
technische kunstwerken of klankinstallaties.
Houdt je van techniek, knutselen, programmeren en gekke dingen maken?
Kies dan voor deze workshop!

Graffiti: door Nicole O’Neill
Heb je altijd al Graffiti tekeningen en schilderingen willen maken maar weet je niet hoe je
moet beginnen!? In de cursus Graffiti leer je onder begeleiding van een kunstenaar de
fijne kneepjes van deze kunstvorm.

Verhalen schrijven: door Bettina Drion
Heb je veel fantasie en wil je leren hoe je een goed verhaal schrijft?
Doe dan mee aan de cursus ‘verhalen schrijven’ en schrijf je allereerste boek!
Bij het maken van een echt verhaal ‘met kop en staart’ heb je meer nodig dan alleen je
fantasie. Een verhaal moet bijvoorbeeld spannend zijn en een goed einde hebben. Maar
hoe krijg je dit voor elkaar? Met behulp van bouwstenen en schrijftechnieken laat ik je
zien hoe dit moet. Ook doen we leuke oefeningen om je verbeeldingskracht te vergroten.
En we brengen een bezoek aan een echte uitgeverij voor een kijkje achter de schermen.
Aan het eind van de cursus publiceren we je jouw eigen verhaal in een boekje met een
zelf uitgekozen omslag. Je krijgt hier natuurlijk zelf een exemplaar van. De verhalen zijn
ook in een kleine oplage verkrijgbaar op school. Ben je benieuwd naar de verhalen van
de cursisten van vorig jaar? Vraag er even naar bij Mirjam Brugts van de Mediatheek.
Bij de OSB-Breed eindpresentatie tonen we je boek aan het publiek en kies je – als je
wilt - een mooi fragment uit je verhaal om voor te lezen.

Band: door Modeste en Huub
Met de band heel veel covers leren en natuurlijk optreden!

Schooltoneel: door Yahmani Blackman
Give me your drama.... een workshop waar je leert dramatische verhalen te maken voor
op het podium. In 20 lessen ga je onderzoeken wat theatermaken is, welke skillz je al
hebt en hoe je deze kan inzetten bij het maken van theater. Dit onderzoek sluiten we af
met een theaterpresentatie waar in drama drama en nog eens drama een belangrijk
ingredient is.

Dancehall of Urban Dance: door Emilie Calf
Hou jij van Caribische vibes en van dansen? Dan Is dancehall voor jou! Je leert dansen,
choreos maken en freestylen! En denk je dat Dancehall alleen voor meisjes is? Nee joh!
Dancehall kent ook een hele stoere gangster kant. Dus jongen of meisje, hou je van
vibes op muziek, schrijf je dan in!

Spaans: door Thea Wassens
Ontdek en ontwikkel je Spaans zoals Spanjaarden dat doen. Olé!

Webdesign: door Alexis Kutouzis
In deze cursus / workshop leer je hoe je een website of mobiele app kan maken. Je
begint eerst met een idee en werkt deze uit van design op papier tot een werkende
online design.
Als extra activiteit kunnen we een dagje uit naar een online design bureau, daar kan je al
het geleerde zien in de praktijk.

Brass: info volgt

