


De Takeover

Vandaag nemen ‘The Ruggeds’ het over van de docenten!
The Ruggeds zijn onder meer bekend van Holland’s Got Talent en mogen zich 
in 2012 Nederlands Kampioen Breakdance noemen. Ze zijn een grote naam in 
de internationale dansscene en hebben zowel solo als in groepsverband grote 
wedstrijden gewonnen.

We willen leerlingen laten ervaren hoe het is om in een dansgroep te zitten, 
een show te creëren en op te voeren.

We gaan met 4 of 5 klassen te werk. De leerlingen krijgen een korte presentatie 
over wie we zijn en wat wij doen in het dagelijks leven. 
Daarna krijgen alle klassen afzonderlijk een dansworkshop. Nadat iedereen de 
choreografie kent, zetten we gezamenlijk een show in elkaar en voeren deze 
op voor andere leerlingen, docenten en eventuele ouders. 

Samen met The Ruggeds natuurlijk.

“Vandaag: The Ruggeds de baas!” 



Tijdschema
Alle klassen in de aula: presentatie van The Ruggeds.
Wie zijn we? Wat doen we? Waarom deze workshop?09:30

09:50
11:00
11:45

(Tijden kunnen worden aangepast aan het rooster.)

De klassen apart naar lokalen voor de workshops.
Choreografie aanleren.
Iedereen komt bij elkaar in de aula.
Alle losse dansstukken tot een geheel vormen.
optreden voor andere klassen, ouders en docenten.  
+Eventuele showcase van The Ruggeds.



“Each one, teach one.”

Educatieve doelstelling

“Each one, teach one”. Dat is het credo van de HipHop cultuur. 
Het overbrengen van je passie en kennis aan de volgende generatie. 

Dans is voor veel jongeren een brug naar cultuur, creativiteit, gevoelsuiting en 
jezelf zijn. Het is een kennismaking met Jazz, Funk, Soul en klassieke muziek. Ook 
heeft dans raakvlakken met theater, video en fotografie en daarnaast is het 
gewoon een gezonde activiteit, waarbij je moet samenwerken als een groep 
en je werk presenteren voor een publiek.

Op het moment is dans zeer populair in Nederland en een groot onderdeel 
van de popcultuur, maar jongeren weten vaak het verschil niet tussen verschil-
lende dansstijlen en de geschiedenis daarvan. 

Door hierin te onderwijzen, willen we voorkomen dat het bij een ‘hype’ blijft. 
We willen heel Nederland aan het dansen krijgen en aan het dansen houden!



4 Docenten    €1000,-
Organisatiekosten   €100,-
Reiskosten     €0,19 x KM
*Huur muziek installatie €25,-
**Showcase The Ruggeds €400,-

Kosten & Vereisten
5 Docenten    €1250,-
Organisatiekosten   €100,-
Reiskosten     €0,19 x KM
*Huur muziek installatie €25,-
**Showcase The Ruggeds €500,-

* Indien niet op de school aanwezig.
**Optreden van The Ruggeds is optioneel. 
Het is een opzichzelfstaande showcase, 
zoals bijvoorbeeld bij Hollands Got Talent.

Klassen van maximaal 25 leerlingen. 
Ruimte optreden minimaal 8x10 meter.
Ruimtes workshops minimaal 80m2.
met een schone, gladde vloer.
Per workshop 1 goede muziek installatie. 



Ondersteun jong talent

Wat wij doen wordt niet beschouwd als sport. Op subsidievlak moeten we het 
helaas ook nog vaak afleggen tegen de klassieke kunsten. We vallen in de 
gevestigde orde dus regelmatig buiten de boot. 

Daarentegen vereist Breakdance op topniveau wel een topsport mentaliteit, 
wat een enorme investering van tijd en energie vereist. 

Opdrachten zoals deze geven ons toch de vrijheid om ons te kunnen concen-
treren op het doorontwikkelen van ons talent. 

Met uw boeking support u The Ruggeds en levert u dus een bijdrage aan ons 
succes!

“Support The Ruggeds.”



Contact

Morgenstond 5
5451 WZ
Mill

06 20 65 15 10
info@hiphopworkshops.com
www.hiphopworkshops.com
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