huis voor muziektheater

Muziek en
theater op maat
KASKO werkt in opdracht

Organiseert u een congres of symposium? Heeft uw organisatie iets te vieren? Een jubileum,
afscheid, opening, kick-off of relatie-evenement? Hoe groot of klein ook: muziek en theater zijn
bij uitstek geschikt om in te zetten tijdens evenementen en (online) bijeenkomsten.

Altijd muzikaal, altijd theatraal, altijd op maat gemaakt
Diverse organisaties en overheden in Zwolle en omgeving maakten al gebruik van de talenten en vaardigheden van de muziektheatermakers van KASKO. Met een achtergrond in de professionele muziek- en theaterwereld is KASKO in staat op hoog artistiek niveau te
presteren. Waar we komen, voegen de makers van KASKO creativiteit, glans en bewustwording toe. Wij zorgen voor een passende
performance of workshop tijdens uw evenement.
KASKO beschikt over een team van jonge professionele theatermakers: van schrijvers en componisten tot regisseurs, musici en
vormgevers. Wij zijn vóór alles kunstenaars, waardoor we onconventionele oplossingen kunnen bedenken als antwoord op uw vraag.
Ontdek hoe KASKO kan bijdragen aan uw evenement. Heeft u specifieke wensen of ideeën? We denken graag met u mee!

1

PERFORMANCE TIJDENS EVENEMENT

Met een op maat gemaakte performance dragen we bij aan elk type evenement. We brengen een muzikale noot of een
luchtige afwisseling tijdens een vol programma. Een aantal mogelijke opties vindt u hieronder.

2

1.1

Dag aftrap

Een op maat gemaakt verhaal als aftrap van een themadag, congres of evenement. De aftrap kan bestaan uit tekst, muziek of een
combinatie van beide en is waar wenselijk ook interactief. De inhoud stemmen we vooraf met u af.
Tijdsduur: 15 à 20 minuten			
Prijsindicatie:
					Schrijver/performer: € 600,- excl. btw
					
Schrijver/performer + muzikant € 1100,- excl. btw

1.2

Oogst van de dag

Een schrijver loopt mee tijdens uw evenement en observeert en proeft de sfeer. Aan het einde van de dag presenteert de schrijver
een poëtisch sfeerverslag. Door ook een muzikant (bijv. gitaar, viool of harp) in te zetten krijgt de performance nog meer kracht.
Tijdsduur: 10 à 20 minuten			
Prijsindicatie:
					Schrijver/performer: € 300,- excl. btw
					
Schrijver/performer + muzikant € 600,- excl. btw

1.3

Lied of act op maat

Aan de hand van input over uw organisatie componeren en/of schrijven we een lied of act op maat. Denk bijvoorbeeld aan een lied
over uw organisatie of een bijzondere act ter ere van een afscheid of jubileum van een bestuurder of personeelslid. Tip: een lied of
act krijgt extra inhoud door uw medewerkers mee te laten doen!
Tijdsduur: Afhankelijk van uw wensen		

1.4

Prijsindicatie: Op aanvraag

Inspirational talk door kunstenaar

Een kunstenaar vertelt op inspirerende wijze over o.a. het kunstenaarschap, creativiteit en het vinden van inspiratie.
Mogelijke andere thema’s kunnen zijn: doorzettingsvermogen, creatiever werken, samenwerken en omgaan met spanning
en afwijzingen. De aanwezigen worden geprikkeld tot innovatie en om op een andere manier naar het eigen werk te kijken.
De insteek van de talk wordt in overleg met u toegespitst op de gelegenheid en organisatie: inhoudelijker op het artistieke, educatieve of zakelijke
aspect van het kunstenaarschap. Ook kan de thematiek van het evenement, congres of de organisatie op creatieve wijze aan bod komen. De talk
kan overgaan in een interactief gesprek of korte workshop.
Tijdsduur: 30 tot 90 minuten			

Prijsindicatie: Vanaf €300,- excl. btw
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2

CREATIEVE WORKSHOPS

Wilt u een passende workshop of activiteit tijdens uw evenement? KASKO biedt creatieve workshops die verschillende
doelen dienen:
- Kennismaken & loskomen
- Presenteren & communiceren
- Teambuilding & samenwerken
Creativiteit leidt tot innovatie en nieuwe inzichten, zodat deelnemers met een frisse blik de rest van hun (werk)dag tegemoet gaan.
		 Tip: Mix en match naar eigen wensen en behoefte! De losse workshops zijn zeer geschikt om samen te voegen aan de hand
		 van uw wens en behoefte. Natuurlijk kunnen ze ook als een op zichzelf staand programmaonderdeel geboekt worden.
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2.1

Kennismaken & loskomen

Energiek samen starten aan een (lange) congres- of werkdag? Kies dan voor een interactieve workshop vanuit elementen als
schrijven, beweging of muziek. Deelnemers leren elkaar tijdens een workshop op speelse wijze (beter) kennen.
• Improvisatie met ritmes
Ritme is een toegankelijk startpunt voor improvisatie én een uitstekend
middel om als groep even los te komen. Je hoeft geen instrument te
spelen, je hoeft zelfs niet te zingen. Door te tellen, te klappen en te
stampen ontstaat eenvoudig een ritmisch patroon.

• Eigenaardigheid
Deelnemers leren elkaar (beter) kennen aan de hand van een zelf
gekozen, uitvergrote eigenaardigheid of aangedikte karaktereigenschap.
Tijdens de workshop schrijven de deelnemers een kort verhaal over
hun zelfgekozen eigenaardigheid en delen die daarna met de groep.
Indien gewenst kan de workshop werk-gerelateerde thema’s behandelen.

• Actualiteiten
Deelnemers zoeken in duo’s een actueel nieuwsbericht uit, om vervolgens allebei één personage uit het bericht te kiezen. Ze schrijven
daar een kort verhaal over (bijvoorbeeld: hoe is de ochtend van deze
persoon verlopen, vóór hij of zij in het nieuws kwam?). De duo’s lezen
elkaar vervolgens hun verhaal voor. Enkele voorbeelden worden daarna
in de groep besproken. Deelnemers leren elkaar kennen op basis van
keuzes en oefenen tegelijkertijd met empathisch denken.

• Follow the leader
Van al dat zitten zouden we bijna vergeten dat we ook nog een lichaam
hebben. In deze workshop ligt de focus op beweging. Wat voor loopje
heb je eigenlijk? Hoe beweegt de ander? Wat voor bewegingen roepen
verschillende muziekstijlen bij je op? Hoe kan je als groep tegelijkertijd
dezelfde soort bewegingen maken en zelfs doen alsof je samen een
hele act hebt voorbereid? Een energieke en ludieke start van de dag
waarin deelnemers elkaar (beter) leren kennen op basis van beweging.
Danservaring is niet nodig

Deze opdracht kan ook met anekdotes van de deelnemers zelf
uitgevoerd worden.

Tijdsduur:
30 tot max.60 minuten

Groepsgrootte:
vanaf 4 tot ca. 30 personen
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Prijsindicatie:
Vanaf €350,- excl. btw

Presenteren & communiceren

2.2

Wil je op ontspannen en speelse wijze werken aan je presentatie skills of communicatie vaardigheden?
Kies dan een van onze muziek- of schrijfworkshops.
• Iedereen kan muziek componeren
In elke tekst zit muziek. Of dit nu een gedicht, een zakelijke e-mail
of een handleiding is: een zin heeft een ritme en een toonhoogte.
Samen met een componist gaan deelnemers op zoek naar ritme,
toonhoogte en melodie in een tekst en ervaren ze hoe dit kan veranderen als een collega dezelfde tekst voorleest. Er kan hierbij gezongen
worden, maar dat is geen vereiste.

strategieën en ondervinden aan den lijve hoe een andere aanpak voor
meer (of juist minder) verbinding zorgt.
• Creatief schrijven
Tijdens deze workshop gaan de deelnemers op creatieve wijze aan de
slag met tekst. Op speelse wijze wordt de fantasie van de deelnemers
geprikkeld en worden ze uitgedaagd om creatief en ‘out of the box’ te
denken. Deelnemers ontdekken zo de verschillende functies die een
tekst kan hebben.

• Gespreksvoering
In deze workshop zoomen we in op verschillende communicatiestrategieën. Door middel van luchtige en eenvoudige theater- en
psychologiebasics rond gespreksvoering en ideevorming krijgen
deelnemers inzicht in hun eigen gedrag op gebied van communicatie.
Deelnemers worden zich bewust van hun eigen communicatie-

De workshop creatief schrijven kan worden samengesteld uit onderstaande losse bouwstenen. De tijdsduur per bouwsteen is minimaal
20 minuten. Indien gewenst kunnen er werksituaties of relevante
thema’s verwerkt worden in de workshop.

Bouwstenen
a

Tekst en
spel:

Deelnemers schrijven zelf een tekst vanuit een vooraf afgestemd thema, al dan niet gerelateerd aan een de
werksituatie. Vervolgens presenteren de deelnemers hun verhaal.

b

Drie
ingrediënten:

Deelnemers schrijven op drie verschillende briefjes de ‘ingrediënten’ voor een verhaal: een locatie, een personage en een probleem. De briefjes worden verdeeld en alle deelnemers schrijven een kort verhaal op basis
van de aangedragen ingrediënten. Vervolgens presenteren de deelnemers hun verhaal.

To the point:

Deelnemers schrijven een verhaal in zes woorden, een zogenaamde ‘six word story’. Hierbij staat de vraag
centraal: hoe breng je een verhaal in zo min mogelijk worden? Het schrijven van zo’n kort verhaal doet bij
uitstek een beroep op deelnemers om tot de kern te komen.

d

Subtekst:

Deelnemers lezen samen een aantal kant-en-klare dialogen voor, waarin subtekst een belangrijke rol speelt.
Met andere woorden: wat wordt er letterlijk gezegd en wat wordt er bedoeld? Nadat de voorbeelden gezamenlijk besproken zijn, gaan de deelnemers zelf aan de slag met het schrijven van een ‘subtekstdialoog’.
Spelenderwijs ondergaan deelnemers de verschillende effecten van dezelfde tekst met een andere onderliggende boodschap.

e

Schrijf samen
een verhaal:

Deelnemers schrijven samen een verhaal door om de beurt een zin te verzinnen. Vervolgens dragen ze deze
gezamenlijk op verschillende manieren voor.

Vertel een
verhaal:

Deelnemers gaan aan de slag met het presenteren van zelfgeschreven of bestaande verhalen. Samen met
de schrijver ontdekken deelnemers hoe ze een tekst op verschillende manieren kunnen presenteren. Door te
zoeken naar de juiste toon en tempo, ondervinden deelnemers hoe ze op de gewenste manier hun boodschap
kunnen overbrengen.

c

f

Tijdsduur:
60 tot 90 minuten

Groepsgrootte:
vanaf 4 tot ca. 25 personen
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Prijsindicatie:
Vanaf €350,- excl. btw

2.3

Teambuilding & samenwerken

Is het hoog tijd om als team samen lol te maken? Of om een nieuw of bestaand team op ontspannen wijze te laten samenwerken
met elkaar? Kies dan voor een van onze muziek- of theaterworkshops.
• Improvisatietheater
In de workshop Improvisatietheater leren deelnemers elkaar op een
heel andere manier kennen en komen ze even helemaal los van het
werk. Samen met hen gaan we aan de slag met improviseren, accepteren, samenwerken, snel schakelen en inspelen op het onverwachte.
Deelnemers leren op ontspannen en vaak geestige wijze de impulsen
van zichzelf en de ander te volgen.
• Silent film begeleiden
Tot ver in de vorige eeuw bevatten films geen muziek, maar waren er
live musici aanwezig in de bioscoop om de film van muziek te voorzien.
Soms een heel orkest, vaker een enkele pianist. In deze workshop
voorzien deelnemers zelf een film van muziek. Muzikale ervaring is

Tijdsduur:
50 tot 90 minuten

hierbij niet nodig: onder begeleiding van een componist worden
duidelijke afspraken gemaakt die o.a. met klankeffect te maken
hebben. Met verschillende instrumenten en geluidmakers (zoals
een bak water) voorzien deelnemers de film zo van een gloednieuwe
soundtrack. Dit kan uiteraard een zelfgekozen film zijn, bijvoorbeeld
een bedrijfsfilm of zelfs beeldmateriaal van een vorige teamdag.
• Maak een (bedrijfs)lied of -tune
Deelnemers gaan samen met een componist aan de slag met een
simpele improvisatie-oefening. Aan de hand van de uitkomst van
de improvisatie maken we afspraken die tot een compositie leiden.
Bij kleine groepen (max. 6 pers.) kan er aan de piano gecomponeerd
worden. Kennis van een instrument en/of noten is hierbij niet nodig.

Groepsgrootte:
vanaf 4 tot ca. 20 personen

Prijsindicatie:
Vanaf €350,- excl. btw

Zij gingen u voor:

Onze werkwijze

Meer informatie?

Woningcorporatie Mercatus, Isala Klinieken,
Prorail, Provincie Overijssel, Provincie
Gelderland, Regio Zwolle, Nationaal
Restauratiefonds, Florion, Sigarenfabriek
De Olifant en De Eenhoorn koffie & thee.

Wij houden onze lijntjes graag zo kort
mogelijk. Op basis van uw wensen maken
we een offerte. De specifieke invulling
van onze bijdrage stemt de KASKO-maker
die de performance of workshop verzorgt
vervolgens direct met u af. Op deze manier
zorgen we voor een perfect passende
bijdrage aan uw moment.

Voor meer informatie over onze performances en workshops op maat kunt u contact
opnemen met KASKO via info@kasko.nl.

huis voor muziektheater

kasko.nl

Spinhuisplein 14
8011 ZZ Zwolle

T 038 7501253
E info@kasko.nl

Bezoek onze website voor meer informatie,
video’s en referenties.
kasko.nl > in opdracht

