Dagvullend (voorstelling, workshops en onderzoeksopdracht)

🔥 ‘Ja, Wacht Even’ is het dagprogramma van Stichting Golden Cage dat docent
en leerling dichter bij elkaar brengt over social media, verslaving, pesten...

Workshops + onderzoeksopdracht
Leerling en docent gaan samen aan de slag met de verschillende thema’s
van ‘Ja, Wacht Even’. Hoe ga je om met ‘pikante’ verzoekjes? Hoe zorg je dat
docent en leerling elkaar beter gaan begrijpen? Via creatieve opdrachten komen
leerlingen erachter wat hun eigen normen en waarden zijn.
Tijdens de onderzoeksopdracht spiegelen de leerlingen hun eigen (telefoon-)
gedrag aan dat van hun omgeving. Dit gebruiken ze om hun ‘mobiele wereld
over 20 jaar’ uit te werken.

🍆
🔎

💰Tarieven dagprogramma (CJP Cultuurkaart👍)

Interactieve voorstelling, workshops en onderzoeksopdracht
4 klassen, 100 leerlingen: 1540,- (= 15,40 per leerling)
8 klassen, 200 leerlingen: 2575,- (= 12,88 per leerling)
12 klassen, 300 leerlingen: 3425,- (= 11,83 per leerling)
16 klassen, 400 leerlingen: 4190,- (= 10,48 per leerling)
*Voor elke deelnemende klas minder dan 4, geldt er een korting van 125,- per klas
Prijzen excl. eenmaal 50,- reiskosten en 9% BTW op de voorstelling.

🕒 Tijdschema

09:00 Opbouw GC
09:45 Binnenkomst
10:00 Voorstelling
10:45 Pauze
11:00 Workshop 1

11:50 Pauze
12:00 Workshop 2
12:50 Pauze
13:00 Workshop 3
13:50 Klaar
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Onderdeel van het programma, ook los te boeken

De Voorstelling

😂 interactieve voorstelling 🕒 45 minuten

‘Titel Volgt’ is een interactieve onemancabaretshow over het telefoongebruik
van jongeren.
Het stuk is licht en komisch. Via allerlei grappige maar ook serieuze scenario’s
worden de leerlingen geconfronteerd met hun eigen gedrag.

💰Tarieven interactieve voorstelling

Inclusief lesbrief
1 voorstelling
1190,-		
3 voorstellingen 2340,2 voorstellingen
1765,-		
4 voorstellingen 2915,3 voorstellingen
2340,4
voorstellingen
2915,*Uitvoeringen op dezelfde dag, max. 100 leerlingen per voorstelling.
Prijzen excl. eenmaal 50,- reiskosten en 9% BTW

Niels Rikken, mentor (Montessori College, Nijmegen)
Het programma was een eye-opener voor veel van
mijn leerlingen.
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