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Global-Education: SDG Theather Workshop
Stage-ed is in 2012 opgericht door Michael Southern en Stephen
Pal-freman. Hoofdrol performers van de bekende Westend musical
Blood Brothers. Daarnaast hadden zij allebei ervaring in het geven
van drama-workshops, ze realiseerden zich al snel dat ze net zoveel
van het werken met studenten hielden als van het optreden zelf.
Door hun samenwerking met de beste beoefenaars in de musical
industrie werd ‘Stage-ed’ geboren. Het Stage-ed team bestaat uit
topklasse performers, maar ook docenten van wereldklasse. Met veel
enthousiasme en trots inspireren ze in Engeland en Europa
studenten op locatie en in de klas. Stage-ed belooft een workshopervaring te leveren die de leerlingen niet snel zullen vergeten.

Fun, Challenging, Educational

Unieke punten
- Volledig op maat.
- Workshop door West-End performers met veel ervaring.
- Opbouwen zelfvertrouwen.
- Bewustwording van The Global Goals.
- Bij u op school of tijdens een bezoek aan Engeland.
Verschillende mogelijkheden voor een workshop Deze
tailor made workshop is gebaseerd op the Sustainable
Development Goals en Global Citizenship. De workshop is
opgebouwd uit verschillende onderdelen.
-

Online contact met leerkrachten over thema en doelstellingen.
Online introductie sessie met leerlingen.
Digitaal les-/voorbereidings materiaal.
Online contact gedurende de voorbereidingsfase.
2 of 3 uur durende Stage-ed drama workshop op uw school of
geïmplementeerd in uw meerdaagse reis.
Eventueel uit te breiden met een repetitie en een live
performance voor ouders.

De workshops zijn geschikt voor groepen van max 35 leerlingen
Voor de workshops is er een keuze uit 3 verschillende pakketten:
Pakket 1:
Online: 1 uur Online sessie met de docent en de leerlingen in een
beveiligde omgeving waarin we uitleg geven en de leerlingen zich zo
goed mogelijk kunnen voorbereiden(4 weken voorafgaand aan het
bezoek).
Workshop op Locatie: 2 uur durende workshop met als thema the
Sustainable Development Goals

The Global Goals
Armoede, ongelijkheid, geweld en milieuvervuiling; de toekomst van
de wereld is een zorg van iedereen. Sinds januari 2017 zijn de
Sustainable Development Goals van de VN van kracht. Deze moeten
er de komende jaren voor zorgen, dat alle staten zich inzetten voor
armoedebestrijding, duurzame economische ontwikkeling en het
voorkomen van milieuschade en sociale ongelijkheid.
Door verschillende essentiële onderwerpen zoals de SDG’s toe te
passen in de technieken en oefeningen tijdens de dramaworkshops
worden leerlingen spelenderwijs bewust van het belang van deze
doelen, ze worden op informele wijze geënthousiasmeerd.
De leerlingen, docenten en Stage-ed, bespreken en besluiten op
voorhand met elkaar welke onderwerpen hen aanspreken en gaan
daar 4 weken, op voorhand, mee aan de slag.
Er wordt veel nadruk gelegd op samenwerken om een positieve
werkomgeving te bevorderen. Alle studenten hebben de
mogelijkheid om ideeën en meningen te creëren en deze te laten
horen in een veilige en ondersteunende leersituatie. Wij geloven dat
door het ontwikkelen van dramavaardigheden het zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn gestimuleerd worden.

Pakket 2:
Online: 1 uur Online sessie met de docent en de leerlingen in een
beveiligde omgeving waarin we uitleg geven en de leerlingen zich zo
goed mogelijk kunnen voorbereiden (4 weken voorafgaand aan het
bezoek).
Workshop op Locatie: 3 uur durende workshop met als thema the
Sustainable Development Goals
Pakket 3:
Online: 1 uur Online sessie met de docent en de leerlingen in een
beveiligde omgeving waarin we uitleg geven en de leerlingen zich zo
goed mogelijk kunnen voorbereiden (4 weken voorafgaand aan het
bezoek).
Workshop op Locatie: 3 uur durende workshop met als thema the
Sustainable Development Goals
Avondvoorstelling:
Al het harde werk van de workshop zullen de leerlingen in de avond
aan de ouders/begeleiders tonen in een voorstelling.
Natuurlijk zijn ook de standaard drama workshops mogelijk met
diverse onderwerpen zoals Shakespeare, Bloodbrothers, Mice and
Men etc.
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