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OVER ONS
Tim Koldenhof Producties draagt bij aan 
cultuureducatie door middel van dans, zang en 
acteerworkshops. Aan de hand hiervan bevorderen wij 
creativiteit in een klas/groep. Ons doel is om een 
positieve sfeer te creëren, op een uitdagende wijze 
elkaar beter te leren kennen, het creatief aansluiten bij 
diverse thema’s, het vergroten van de belevingswereld 
en bovenal plezier maken. Wij bevorderen hiermee de 
samenwerking tussen de leerlingen tijdens schooltijd 
en daarbuiten.

ONZE KRACHT
De kracht van Tim Koldenhof Producties zit in het meedenken en 
het op maat aanpassen van een activiteit aan uw wensen en 
organisatie. Wij werken altijd met gekwalificeerde docenten met 
didactische vaardigheden en ruime evaring in de praktijk. Zij willen 
graag hun passie voor kunst en cultuur overbrengen aan de 
leerlingen en hun leerkrachten. Binnen ons team van gevarieerde 
docenten kijken wij per workshop welke docent er het beste past 
bij uw wensen. Onze workshops sluiten aan bij de belevingswereld 
van onze doelgroep. Om de kwaliteit hoog te houden zijn wij altijd 
innovatief bezig om te optimaliseren en in te spelen op de 
veranderingen in de maatschappij. We maken én geven activiteiten 
die structureel bijdragen aan het ontwikkelen van verschillende 
culturele vermogens van leerlingen, vooral het creërend, maar ook 
het reflectief en analyserend vermogen. 
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CONTACT
Mijn naam is Marinka Huisman en ik ben uw contactpersoon. 
Ik onderhoud alle contacten met scholen, kinderdagverblijven, 
sportorganisaties, noem maar op. Heeft u specifieke wensen? 
Geen probleem! Samen met Mieke van der Gaag, onze artistiek 
leider, maak ik een workshop op maat voor uw school, organisatie 
of bedrijf.

Ik kom graag bij u langs om te kijken welke workshop bij uw 
culturele lesinvulling past. Voor een afspraak bel/WhatsApp naar 
06-83646652 of mail naar: marinka@timkoldenof.nl
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NEVER BE 
AFRAID TO 

MAKE A 
FOOL OF 

YOURSELF
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WORK
WORK

WORKSHOP

WORKSHOP 
AANBOD
Deze brochure is bedoeld voor iedereen die zich interesseert in cultuur 
en  een gezonde levenstijl voor en in het onderwijs. Met onze workshops 
willen wij niet alleen de culturele kant bevorderen, maar ook het gezond 
en welzijn van de leerling. 

Er zijn twee vormen mogelijk in ons workshop aanbod, 
namelijk productgericht of procesgericht werken. 

In een productgerichte workshop werk je naar een eindresultaat toe. In 
dans kan dit bijvoorbeeld een choreografie zijn, bij zang een lied en bij 
acteren een presentatie van de spelelementen die de leerlingen hebben 
geleerd tijdens de workshop. In een productgerichte workshop staat 
doelgericht werken voorop. De docent en leerlingen werken samen voor 
een optimaal eindresultaat. De nadruk ligt in deze vorm op concentratie 
en prestatiegericht werken.

In een procesgerichte workshop ligt de focus op de ontwikkeling van de
leerlingen. In deze workshop wordt er niet gewerkt aan een presentatie, 
maar werken de leerlingen en de docent samen om een dans, lied of 
theaterstuk te creëren. In een procesgerichte workshop staat de ruimte 
voor eigen inbreng voorop. 
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BASISONDERWIJS

DOEL ZANG:
Je werkt aan je presentatievaardigheden en 

zelfvertrouwen. Door samen te werken komt het lied tot 

leven. Voeten in de grond, borst vooruit, kin omhoog en 

zingen vanuit je tenen!

Op een actieve maar geconcentreerde wijze kan jij je 

aanpassen aan situaties. Je staat open voor feedback en 

kan feedback geven. Je kijkt op een respectvolle manier 

naar elkaar en kan in een ontspannen sfeer 

samenwerken.

Je bent gedurende les in hoge mate actief en 

geconcentreerd. Je creëert  bewustwording over de 

effectiviteit van bewegen, je motorische ontwikkeling, 

krijgt meer zelfvertrouwen en voelt natuurlijk een energie 

boost!

DOEL THEATER:

DOEL DANS:

Voor het basisonderwijs is er een lesaanbod ontwikkeld dat kan worden 
aangepast aan alle leeftijden binnen de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar. 
De docent zal in de voorbereiding rekening houden met de leeftijden en 
ervaring van de leerlingen. Het is mogelijk om alle workshops aan te 
passen aan een speciaal thema dat door de school wordt gewenst. 
De workshops kunnen worden gegeven in de periode van september 
t/m juli op school of in onze studio in Apeldoorn. De ruimte op school 
moet beschikken over genoeg bewegingsruimte voor de docent en de 
leerlingen. Wij geven graag persoonlijke aandacht en daarom kan het 
maximum aantal leerlingen verschillen per workshop. Bij een dans en 
zang workshop is het maximum aantal 30 leerlingen, mits er genoeg 
ruimte is. Bij een workshop camera acteren geven wij graag persoonlijk 
advies.
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YOU
CAN
DO
THIS

ZANG
SONG & DANCE:
In deze workshop wordt er in groepsverband getraind om te zingen 
en dansen tegelijk. De focus ligt op performance. Hoe sta je? Hoe 
beweeg je en hoe kom je over aan de hand van een lied en dans? 
Deze workshop heeft een manier van werken die veelzijdig is.

LIEDINTERPRETATIE -EN STAGING:
In groepsverband wordt er gewerkt aan een lied. Onder 
begeleiding wordt de tekst van het lied geanalyseerd en
 vervolgens gaan de leerlingen aan de slag om de inhoud zo goed 
mogelijk over te brengen. Zij leren hoe zij moeten performen. 
Op verzoek van de school kan het zowel een Nederlands als 
Engelstalig lied zijn.

THEATER
DE GROTE IMPROVISATIESHOW:
In deze workshop wordt gewerkt aan een goede verbinding tussen 
lichaam en geest. Door middel van improvisatie op een fysieke 
manier, leren de leerlingen om te incasseren, reageren en het 
uiten van emoties. De leerlingen leren op deze manier in te spelen 
op bepaalde situaties.

KRUIP IN DE HUID VAN EEN FILMACTEUR:
In verschillende settingen worden de leerlingen individueel en 
groepsgewijs gefilmd. Hun persoonlijke presentatie staat hierin 
centraal. De opdrachten richten zich op verbale en non-verbale 
communicatie en het inzetten van emoties. De opnames worden 
teruggekeken en besproken.

TONEELSPELEN MET EEN SCRIPT:
Fysieke inspanning en creativiteit komen samen. Op een 
energieke manier wordt er gewerkt aan een korte toneeltekst, 
waarbij concentratie, analyseren en reageren drie belangrijke 
elementen zijn. In deze workshop wordt er geleerd hoe je een 
tekst op meerdere manieren kan vormgeven door middel van spel. 11



DANS 
DANSEN VOOR MINI’S:
In deze dansworkshop voor de allerkleinsten wordt er gewerkt 
aan de basisprincipes van dansen. Lekker bewegen op muziek, 
meegaan in een verhaal, concentratie en bewustwording van 
lichaam en de ruimte.

POPDANCE:
In deze workshop wordt er gedanst op bekende beats uit de 
pop-show wereld. De les is een combinatie van een warming-up, 
spierversterkende oefeningen, het leren van een choreografie en 
er wordt afgesloten met een cooling down.

CLIPDANCE:
Dansen als één van de populairste popsterren? Dat kan! In deze 
workshop leer je de choreografie uit een bekende videoclip van 
een popster!

BREAKDANCE:
Breakdance is een stoere dansvorm die afkomstig is van de 
straat. In je stoere kleding en sportschoenen ga je aan de slag met 
typische breakdance bewegingen. Bij breakdance ligt de focus op 
het oefenen van trucjes laag bij de grond en freestylen.

URBANDANCE:
Urbandance kan vergeleken worden met de hip hop dansstijl. 
Elke docent heeft zijn eigen ‘flow’ en dus ook een andere manier 
van werken. Er wordt vaak muziek gebruikt zoals Hip hop, R&B 
en Funk. 

EXTRA OPTIE: KLASSIEK BALLET, MODERNE DANS:
Deze twee workshops bevatten een dansterm die gegeven wordt 
aan een specifieke dans. In deze workshops werk je namelijk 
aan een bepaalde dansstijl die wellicht iets minder voor de hand 
ligt, maar waarbij je veel kennis op doet en in beweging bent. In 
de workshop klassiek ballet ligt de focus op techniek, houding en 
kracht. In de workshop moderne dans bestaat er de vrijheid om je 
te laten leiden door de muziek. De focus in beide workshops ligt op 
de connectie tussen lichaam en geest.
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“Tijdens de workshop acteren heb ik geleerd 
dat het niet erg is om fouten te maken en dat je 
gewoon jezelf kan zijn!”
 
- Lotte, leerling groep 8 - PCBO De Diamant
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“Of het nu grote of kleine klassen zijn, 
iedere keer wordt er briljant maatwerk 
geleverd. Verrassend en passend! 
De lessen worden op een zeer 
empathische manier verzorgd, binnen 
een pedagogisch en veilig klimaat.”
 – Gilian de Vries, 
       Veluws College Cortenbosch
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DOEL ZANG:

Op een actieve maar geconcentreerde wijze kan jij je 

aanpassen aan situaties. Je staat open voor feedback en 

kan feedback geven. Je kijkt op een respectvolle manier 

naar elkaar en kan in een ontspannen sfeer 

samenwerken.

Je bent gedurende les in hoge mate actief en 

geconcentreerd. Je creëert  bewustwording over de 

effectiviteit van bewegen, je motorische ontwikkeling, 

krijgt meer zelfvertrouwen en voelt natuurlijk een energie 

boost!

DOEL THEATER:

DOEL DANS:

VOORTGEZET
ONDERWIJS
Voor het voortgezet onderwijs is er een lesaanbod ontwikkeld dat kan worden 
aangepast aan alle leeftijden binnen het voortgezet onderwijs. De docent zal 
in de voorbereiding rekening houden met de leeftijden en ervaring van de 
leerlingen. Het is mogelijk om alle workshops aan te passen aan een 
speciaal thema dat door de school wordt gewenst. De workshops kunnen 
worden gegeven in de periode van september t/m juli op school of in onze 
studio in Apeldoorn. De ruimte moet beschikken over genoeg 
bewegingsruimte voor de docent en de leerlingen. Wij geven graag 
persoonlijke aandacht en daarom kan het maximum aantal leerlingen 
verschillen per workshop. Bij een dans en zang workshop is het maximum 
aantal 30 leerlingen, mits er genoeg ruimte is. Bij een workshop camera 
acteren geven wij graag persoonlijk advies.

Je werkt aan je presentatievaardigheden en 

zelfvertrouwen. Door samen te werken komt het lied tot 

leven. Voeten in de grond, borst vooruit, kin omhoog en 

zingen vanuit je tenen!
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ALL 
THE 
WORLD’S 
A STAGE

ZANG
SONG & DANCE:
In deze workshop wordt er in groepsverband getraind om te zingen 
en dansen tegelijk. De focus ligt op performance. Hoe sta je? Hoe 
beweeg je en hoe kom je over aan de hand van een lied en dans? 
Deze workshop heeft een manier van werken die veelzijdig is.

LIEDINTERPRETATIE -EN STAGING:
In groepsverband wordt er gewerkt aan een lied. Onder 
begeleiding wordt de tekst van het lied geanalyseerd en
 vervolgens gaan de leerlingen aan de slag om de inhoud zo goed 
mogelijk over te brengen. Zij leren hoe zij moeten performen. 
Op verzoek van de school kan het zowel een Nederlands als 
Engelstalig lied zijn.

THEATER
DE GROTE IMPROVISATIESHOW:
In deze workshop wordt gewerkt aan een goede verbinding tussen 
lichaam en geest. Door middel van improvisatie op een fysieke 
manier, leren de leerlingen om te incasseren, reageren en het 
uiten van emoties. De leerlingen leren op deze manier in te spelen 
op bepaalde situaties.

KRUIP IN DE HUID VAN EEN FILMACTEUR:
In verschillende settingen worden de leerlingen individueel en 
groepsgewijs gefilmd. Hun persoonlijke presentatie staat hierin 
centraal. De opdrachten richten zich op verbale en non-verbale 
communicatie en het inzetten van emoties. De opnames worden 
teruggekeken en besproken.

TONEELSPELEN MET EEN SCRIPT:
Fysieke inspanning en creativiteit komen samen. Op een 
energieke manier wordt er gewerkt aan een korte toneeltekst, 
waarbij concentratie, analyseren en reageren drie belangrijke 
elementen zijn. In deze workshop wordt er geleerd hoe je een 
tekst op meerdere manieren kan vormgeven door middel van spel. 17
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DANS
POPDANCE:
In deze workshop wordt er gedanst op bekende beats uit de 
pop-show wereld. De les is een combinatie van een warming-up, 
spierversterkende oefeningen, het leren van een choreografie en 
er wordt afgesloten met een cooling down.

CLIPDANCE:
Dansen als één van de populairste popsterren? Dat kan! In deze 
workshop leer je de choreografie uit een bekende videoclip van 
een popster! 
 
BREAKDANCE:
Breakdance is een stoere dansvorm die afkomstig is van de 
straat. In je stoere kleding en sportschoenen ga je aan de slag met 
typische breakdance bewegingen. Bij breakdance ligt de focus op 
het oefenen van trucjes laag bij de grond en freestylen. 

URBANDANCE:
Urbandance kan vergeleken worden met de hip hop dansstijl. Elke 
docent heeft zijn eigen ‘flow’ en dus ook een andere manier van 
werken. Er wordt vaak muziek gebruikt zoals Hip hop, R&B en 
Funk.

DANCE WORK-OUT:
De leerlingen volgen een actieve les waarbij er op enthousiaste 
wijze informatie wordt gegeven over sport en bewegen. De les 
vormt een combinatie van yoga, dans -en krachttraining en zorgt 
voor een optimale work-out! Een gezonde onderbreking van de 
schooldag waarbij stilzitten onmogelijk is!

EXTRA OPTIES: KLASSIEK BALLET, MODERNE 
DANS:
Deze twee workshops bevatten een dansterm die gegeven wordt 
aan een specifieke dans. In deze workshops werk je namelijk 
aan een bepaalde dansstijl die wellicht iets minder voor de hand 
ligt, maar waarbij je veel kennis op doet en in beweging bent. In 
de workshop klassiek ballet ligt de focus op techniek, houding en 
kracht. In de workshop moderne dans bestaat er de vrijheid om je 
te laten leiden door de muziek. De focus in beide workshops ligt op 
de connectie tussen lichaam en geest.
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Voor het speciaal onderwijs bieden wij de mogelijkheid om 
workshops op maat te maken. Wij verzorgen met plezier 
workshops aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
Bovendien weten wij uit ervaring dat creatief bezig zijn met 
expressief werk als acteren, dansen en zingen bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de leerling. Wij hanteren niet één richtlijn in de 
workshops voor het speciaal onderwijs, omdat wij liever de juiste 
workshop samen met de school ontwikkelen om zo tot een 
resultaat te komen wat is aangepast op de wens van de leerkracht 
en de leerlingen. 

Wij denken graag met u mee!

SPECIAAL
ONDERWIJS
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KOSTEN
De minimale afname per workshop op één dag is 120 minuten.
De workshop wordt dan twee keer gegeven op één dag en op dezelfde 
locatie aan twee verschillende groepen. Bijvoorbeeld, op een dagdeel: 
groep 4 en 5. Het is mogelijk om in overleg het anders in te delen. 
Door bijvoorbeeld twee workshops van 100 minuten te boeken of langer.

* Prijs per workshop 60 minuten zonder thema
€ 115,-

* Prijs per 3 workshops á 60 minuten zonder thema
€ 238,50,-

* Prijs per workshop 60 minuten met thema
€ 129,-

* Prijs per 3 workshops á 60 minuten met thema
€ 244,50,-
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BRUGKLASWEEK:
Presenteer jezelf!
Hoe laat je jezelf zien? Hoe beweeg je, hoe kijk je, hoe klinkt je 
stem? Stiekem heeft de manier waarop je jezelf aan de 
buitenwereld presenteert, een grote invloed op het dagelijks leven. 
In de workshop ‘Presenteer jezelf’ onderzoeken we deze invloed 
en worden leerlingen zich bewust van wat ze van zichzelf laten 
zien en hoe anderen daarop reageren. De leerlingen bouwen via 
een aantal technieken aan meer zelfvertrouwen en ontdekken
manieren waarop ze zichzelf bewuster en steviger kunnen 
neerzetten.

NIEUW (SCHOOL)JAAR:
Fit het jaar in!
Het nieuwe (school)jaar actief beginnen? Met een dance work-out 
zorgen wij voor dé energie boost die jou het nieuwe jaar inblaast! 
Leg je smartphone aan de kant en kom achter je schoolbank 
vandaan! Of het nou na de zomervakantie, kerstvakantie óf 
gewoon op een doordeweekse dag is, onze dance work-out zorgt 
ervoor dat jij je binnen no-time fit voelt! 

PROJECTWEEK FILM & THEATER:
Theater stripboek
In deze workshop brengen we een stripboek tot leven. We lezen 
(voor) en analyseren het verhaal uit het stripboek. Wie zijn de 
personages? Hoe reageren ze? Wat is de houding van de 
mensen/dieren? Wat zijn de emoties die ze laten zien? Waar gaat 
het verhaal over en hoe kunnen we dit tot leven brengen? Daarna 
gaan we zelf aan slag. Per groep wordt er gewerkt aan een scène 
uit het stripboek. We spelen scènes en rollen uit het verhaal en we 
gaan samen improviseren. We gaan op in de fantasiewereld en 
brengen die samen tot leven.

Vanuit een bepaald thema zijn er vele activiteiten mogelijk. 
Voorbeelden van thema’s zijn: beroepen, emoties en gevoel, 
identiteit, dieren, kunst, gezondheid, wonen etc. 
Bij kunstprojectweken, jubilumdagen, workshopdagen of 
langlopende projecten op maat vullen we bijvoorbeeld allerlei 
leuke activiteiten in op het gebied van dans, zang en theater.

CASUSSEN
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HET LEVEN OP EEN FILMSET:
Uit ons bestand sturen wij drie films op naar de leerkracht. 
De leerkracht bekijkt deze films met de leerlingen en vervolgens 
kiezen zij er één uit. Tijdens de les worden de scènes gelezen, 
rollen verdeeld en geleerd. We zorgen dat er een echte filmset 
ontstaat. Wie zijn de acteurs, wie is de regisseur en wie de 
cameraman? We oefenen de scènes en filmen ze daarna. 
De scènes worden samen teruggekeken op een tv en 
geanalyseerd. 

FEEST EN JUBILEA: 
100-jarig bestaan
Een jubileum moet natuurlijk feestelijk gevierd worden! Dit kan 
uiteraard door een groot feest met muziek en alles erop en eraan. 
Maar je kan ook denken aan een grote musical waarin alle 
docenten en leerlingen meespelen. Met de input van de docenten 
zetten wij binnen één dag een musical in elkaar. Alle drie de 
disciplines; dans, zang en acteren komen aanbod. Niet alleen leuk 
om te laten zien aan elkaar, maar ook een leuke dag die niet snel 
vergeten wordt! 

DE BUURMAN EN BUURMANSHOW:
Leer degene die naast je zit of staat op een andere manier kennen 
in de Buurman en Buurmanshow! Hoe reageert je buurman/vrouw 
als je iets van hem of haar wil? Maar de buurman/vrouw niet van 
jou? Deze oefening zorgt ervoor dat je elkaar meteen leert kennen. 
We gaan improviseren, lachen en plezier maken. Kennismaken 
was nog nooit zo leuk! 

DIERENDAG:
Speel als een dier! 
In deze workshop leef jij je in de dierenwereld in. Ze zien er anders 
uit, bewegen anders en praten anders met elkaar. 
Met inlevingsvermogen en fantasie bewegen en spelen we als 
dieren. Je leert emoties (her)kennen en uitdrukken en stimuleert 
de motoriek. Zie ik daar een grote gevaarlijke leeuw, een schattig 
hondje, een akelig stinkdier… Doe jij mee?
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CONTACTGEGEVENS

MARINKA HUISMAN
TELEFOON: 055-3013143 

MOBIEL: 06-83646652
MAIL: MARINKA@TIMKOLDENHOF.NL 

WWW.TIMKOLDENHOF.NL

Wijzigingen in het workshop aanbod kunnen altijd plaatsvinden. Kijk voor een update op 
www.timkoldenhof.nl/onderwijs
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