Workshops – Optredens –
Animaties - Projecten – Energizers…
 MONDO DJEMBE verzorgt optredens, workshops en
projecten rond wereldmuziek,dans, koken,
relaxatie, knutselen…

 Verder is er een aanbod rond duurzaamheid :
“garbage-drumming” of “eco-percussie”, werken
met afvalmaterialen, olievatenpercussie…

 Wij kunnen ook zorgen voor een start-of
slotmoment, of energizer voor grote groepen.

 Wij hebben een uitgebreid aanbod voor peuters en
kleuters, eventueel SAMEN met hun ouders

 Door projecten in het buitengewoon onderwijs en
met organisaties voor volwassenen met een
beperking, hebben we de voorbije jaren veel
ervaring opgedaan met het begeleiden van
deelnemers met een beperking.

 De begeleiding wordt steeds verzorgd door ervaren
en professionele docenten, vaak met
onderwijservaring.

 Wij hebben een gevarieerd aanbod i.v.m. de
aangegeven thema's en werken ook samen met
andere organisaties (circusscholen, theatermakers,
...) voor het verwezenlijken van een project.

 Er is steeds flexibiliteit mogelijk om activiteiten aan
te passen op maat van uw project.

Wij staan graag tot uw beschikking voor meer info of een
prijsofferte op maat.

DJEMBE-optreden

MONDO DJEMBE brengt sfeervolle en aanstekelijke West-Afrikaanse
muziek.
Geluidsfragmenten te beluisteren via http://www.mondodjembe.be/Muziek.html
Videofragment te bekijken via http://www.mondodjembe.be/Video2.html


Bij een optreden staan sfeer, ambiance en wervelende ritmes centraal.
Danskriebels bij het publiek zijn zeker niet uitgesloten.



We proberen onze set telkens af te stemmen op de specifieke gelegenheid en
de wensen van de organisatie : een korte animatie, achtergrondmuziek of een
complete podiumact behoren tot de mogelijkheden Ook kunnen we het publiek
betrekken bij een optreden. We brengen dan extra instrumenten mee zodat er
kan meegespeeld worden.



Combinaties van workshops en optredens zijn ook mogelijk.

Grote evenementen, sportwedstrijd, stratenloop ed. kunnen we met een
grote groep djembéspelers opluisteren.

M O N D O D J E M B E me e pe e lo r ke st
”Trash-beat”of “African drums”

Met enkele muzikanten brengen we een optredentje en nodigen de deelnemers
uit zelf mee te spelen met ons orkest.
We zetten een basissectie “African drums” neer (djembés, doundouns,
shakers) die verder kan worden aangevuld met de talenten van de
aanwezigen.
Het orkest kan een “trash beat”- of eco-ensemble zijn, er wordt dan
gemusiceerd met blikken, potten, pannen, bidons
De workshop kan eventueel met vrije in-en uitloop als de aard van het evenement
dat vereist. Ambiance verzekerd.
Instrumenten worden voorzien door ons.
De workshop wordt verzorgd door 2 à 3 muzikanten
Duur : 1 uur
Praktisch :
-

Ruimte met stoelen binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
Helpers bij uit-en inladen van de materialen zijn handig

Dj e mbé -x - pe r ie nc e 8+

We maken kennis met de muziek uit West-Afrika via de djembé.
Eerst verkennen we de basisklanken van de djembé. Daarna komen we via
eenvoudige ritmische oefeningen tot het spelen van een traditioneel WestAfrikaans ritme met djembés en doundouns (bastrommels).
We werken af met een sausje van pittige kleine percussie en een Afrikaans
lied.
Er wordt even ingegaan op de betekenis en de achtergrond van de muziek in
West-Afrika. Het accent ligt natuurlijk op speelplezier en het beleven van en
inleven in de muziek.
Deze workshop kan met volwassenen en/of kinderen.

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk

Praktisch :
-

Ruimte met stoelen binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
Helpers bij uit-en inladen van de materialen zijn handig
De workshop kan met groepen van 5 tot +100 personen

He t v er ha a l v.d. a a r de (5 - 8j )

Kinderen van 6 tot 9 jaar kunnen tijdens de workshop op een interactieve
manier kennismaken met "Het verhaal van de aarde".
We starten bij het prille begin... De Big Bang of oerknal. We vervolgen onze
weg via de dino's en maken de komst van de eerste zoogdieren mee. Zo
belanden we bij de eerste mensen en hun primitieve muziekinstrumenten.
De kinderen beelden het verhaal uit en verklanken het met trommels, kleine
percussie en andere instrumenten. Daarnaast leren we op een speelse manier
ook over de kwetsbaarheid en het fragiele evenwicht van ons eco-systeem.

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk

Praktisch :
-

Ruimte met stoelen binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
Helpers bij uit-en inladen van de materialen zijn handig
De workshop is geschikt voor een groep tot max. 15 deelnemers

O p r e i s na a r Afrika (9 - 12j )

Kinderen van (-12 j.) kunnen tijdens de workshop op een interactieve manier
kennismaken met Afrika.
We vertrekken al ritmisch per kameel om de woestijn te doorkruisen en
houden halt aan een oase om te rusten en te drinken.
Als het landschap verandert van woestijn naar savanne, veranderen ook de
ritmes die we spelen, hier draait het immers om overleven door je snelheid of
kracht. We ontmoeten de “big five” die elk hun eigen ritme hebben.
Tenslotte komen we terecht in de jungle, met zijn geheimzinnige inwoners en
eigen geluiden. Achter elke boom kan een spannende of gevaarlijke verassing
schuilen. Af en toe wordt het oerwoud en zijn bewoners geteisterd door een
flink onweer met bijhorende tropische regenbui.
De kinderen beelden het verhaal uit en verklanken het met trommels, kleine
percussie en andere instrumenten. Daarnaast leren we op een speelse manier
ook over de kwetsbaarheid en het fragiele evenwicht van ons eco-systeem.

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk

Praktisch :
-

Ruimte met stoelen binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
De workshop is geschikt voor een groep tot max. 25 deelnemers

Ec o - pe rc ussi e 8+

Hergebruik en recyclage zijn dezer dagen terecht “hot items” in onze
maatschappij . Met deze workshop spelen we op een muzikale manier in op
de problematiek van de afvalberg, het ecologisch bewustzijn en spreken we de
creativiteit van de deelnemers aan.
Het is verbazingwekkend om te horen welke muzikale mogelijkheden er zijn
om te musiceren met wegwerpvoorwerpen en industrieel afval : de
deelnemers gaan letterlijk “ aan de slag” met zelfgemaakte
schudinstrumenten, buizen, potten, pannen, olievaten in diverse maten,
emmers, bidons, blikken…
De verschillende klankkleuren zorgen voor een avontuurlijk en kleurrijk
klanktapijt.

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan met volwassenen en/of kinderen.
Eco-percussie kan ook als workshop met vrije in- en uitloop.

Praktisch :
-

Ruimte met stoelen binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
Helpers bij uit-en inladen van de materialen zijn handig
De workshop kan met groepen van 5 tot +100 personen

O l i e va t enpe r c ussie 8+

In de workshop "Olievatenpercussie" leren we een olievat bespelen als een
volwaardig percussie-instrument met zijn eigen verschillende klanken en
mogelijkheden. We spelen ritmes van Afrikaanse en Brazilliaanse origine en
leren breaks en intro’s.
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan met volwassenen en/of kinderen.
Eco-percussie kan ook als workshop met vrije in- en uitloop
Praktisch :
-

Ruimte liefst buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
Helpers bij uit-en inladen van de materialen zijn handig
De workshop kan met groepen tot 30 personen

Afrikaanse dans 9+

Roffelende trommels en onweerstaanbare ritmes...
Dansen, je laten meeslepen door het ritme vanuit je oergevoel...
Met een dansdocent en begeleiding van live-muzikanten leren we de deelnemers
een leuke choreografie, geïnspireerd op traditionele danspassen van West-Afrika.
We beginnen onze kennismaking met een korte uitleg over Afrikaanse dans en de
betekenis van dans in de West-Afrikaanse cultuur. Gaandeweg leren we, op het
ritme van de muziek een aantal basisbewegingen waar ritmegevoel en contact met
de aarde centraal staan en komen we tot een leuke choreografie

De workshop is het meest authentiek als er zoals in West-Afrika gedanst wordt met
percussiebegeleiding. Er komen dan 2 muzikanten mee. Muzikale begeleiding
met een CD is ook een optie. De organisatie zorgt dan voor een cd-speler met
voldoende volume.
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan met volwassenen en/of kinderen.

Praktisch :
-

Een ruimte met “dansbare vloer”, liefst sportvloer of houten vloer
De workshop kan met groepen tot 30 personen

DIDG ER IDO O 8+

De didgeridoo is een blaasinstrument, afkomstig uit Australie waar de
aboriginals in het noorden het instrument reeds duizenden jaren bespelen. Het
is een
holle blaaspijp gemaakt van een door termieten uitgeholde
eucalyptusboom of -tak. De didgeridoo is mysterieus instrument dat erg tot de
fantasie van mensen spreekt.
In deze workshop kun je kennis maken met het bespelen ervan. We leren eerst
de ademtechniek, hoe je lippen te plaatsen en algauw kun je een mooie
“drone” blazen
Intussen kom je heel wat interessants te weten over de achtergrond van het
instrument en te weten over de Australische cultuur.
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Indien een langere workshop gewenst is, kan dit eventueel in combinatie met
DOTPAINTING (min 2 uur).
Het is ook mogelijk zelf een didgeridoo te maken en die te versieren met
dotpainting (2,5 à 3uur)

Optredens-demonstratie- animatie met didgeridoo zijn ook
mogelijk!!
Praktisch :
-

Ruimte (met stoelen) binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
De workshop kan met groepen tot 20 personen

DO TPA I NTI NG 6 +

Dotpainting is een schildertechniek van de Aboriginals in Centraal-Australië.
Deze schilderstijl bestaat uit allerlei merkwaardige patronen, gevormd door
talloze stipjes, geïnspireerd door het landschap en de natuur.
Er zijn vele terugkerende vormen in deze schilderijen te herkennen: een cirkel
geeft bijvoorbeeld een kampvuur aan, een halve cirkel een mens.
In deze workshop wordt de creativiteit van de deelnemers geprikkeld en
ontwerpen ze een eigen dotpainting. We leren ook over Australië en de
Australische cultuur.

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Indien een langere workshop gewenst is, kan dit eventueel in combinatie met
DIDGERIDOO (min 2 uur)
Praktisch :
-

Ruimte waar we met verf aan de slag kunnen gaan
De workshop kan met groepen tot 20 personen

CA PO EI R A 6+

Capoeira is een spel, vaak omschreven als een Braziliaanse vecht-dans.De
wortels zijn terug te vinden in de tijd van de slavernij in Brazilië. Afrikaanse
slaven zouden capoeira gebruikt hebben om hun
'gevechtstraining' te
camoufleren als dans om zo de onderdrukker te misleiden .
Een workshop capoeira is een combinatie van muziek maken, bewegen en
reageren op die muziek. De bewegingen die aan bod komen worden altijd
aangepast aan de personen die deelnemen.

Boven alles is capoeira een “spel”. Er is geen winnaar of verliezer.

Optredens-demonstraties Capoeira zijn ook mogelijk!!
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Praktisch :
Een ruimte met “dansbare vloer”, liefst sportvloer of houten vloer
Een Cd-speler aangepast aan de grootte van de groep en de zaal
-

De workshop kan met groepen tot 30 personen

Workshops voor peuters-kleuters-jonge kinderen
Eventueel SAMEN met de ouders

O ude r / ki nd w o rksho p: “muzie k
ui t A f r i ka ” ( 3 - 6j)

Deze workshop is speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders.
We gaan aan de slag met djembés, doundouns, shakers, ons lichaam en onze
fantasie.
Samen spelen, zingen, dansen en beleven we ritmes uit Afrika.
Ouders en kinderen spelen en dansen samen.
Zorg best voor losse kledij zodat je vlot kan bewegen.
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk

Praktisch :
-

Ruimte met stoelen binnen of buiten waar we niemand storen
Bij regenweer moet de activiteit overdekt zijn
De workshop kan met groepen tot 30 personen

SHER B O R NE
Tr y i t o ut a nd be m o v e d …
(peuters-kleuters- kinderen, evt met ouders)

Sherborne … meer dan bewegen!
Bewegingsplezier, succeservaringen, verbondenheid, relaties, communicatie,
oogcontact, samen, respect, observatie, vertrouwen, zelfvertrouwen, veiligheid,
creativiteit, flexibiliteit, variatie, ontdekken, afwisseling, ….
De bewegingspedagogie van Veronica Sherborne bevordert op een speelse manier de
ontwikkeling van de persoonlijkheid van elk kind. Er wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van motorische vaardigheden in combinatie met een positieve
relatieopbouw. De totaalbenadering van het kind leidt tot gunstige resultaten op
motorisch,relationeel, sociaal en emotioneel vlak.
Aan de hand van bewegingsactiviteiten werken we aan deze verschillende
ontwikkelingsdomeinen. De bewegingsvormen centreren zich rond:
 Bewust worden van het lichaam: zich beter thuis voelen in hun eigen lichaam
 Bewust worden van de ruimte: de persoonlijke ruimte en de generale ruimte.
 Bewust worden van de anderen: ontwikkelen in het aangaan van relaties

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan aan een groep kinderen gegeven worden, best van dezelfde
leeftijdsgroep en kan ook in de vorm van een ouder/kind-workshop.
=> De workshop is ook erg geschikt voor kinderen met een beperking!
Praktisch :
Een ruimte met indien mogelijk enkele matjes.
Een Cd-speler aangepast aan de grootte van de groep en de zaal
Kleine groepjes (zeker bij de ouder/kind-workshops max. 10. Kinderen)
De activiteit wordt aangepast aan doelgroep

SNOEZE LEN
De wondere wereld van zintuigen
(peuters-kleuters- kinderen, evt met ouders)

genieten, ontdekken, ontspannen, zien, horen, ruiken, voelen, …
Snoezelen is de samentrekking van twee woorden: ‘snuffelen’ en ‘doezelen’:
‘Snuffelen’ verwijst naar actief op zoek gaan, doorzoeken, onderzoeken,
experimenteren, verkennen en ontdekken. Het actief opdoen en genieten van
zintuiglijke ervaringen. Onder ‘doezelen’ verstaan we soezen, dommelen
wegdromen of rustig genieten. Hier ligt de nadruk op het rustige en ontspannend
genieten tijdens een activiteit.






Kinderen komen tot rust en ontspannen zich, vinden rust en geborgenheid
Kinderen genieten en beleven plezier aan zintuiglijke prikkels
Kinderen ontdekken met de zintuigen de wereld rondom zich
Kinderen verwonderen zich in totaalervaring
Kinderen verruimen hun lichaams- en ruimtebeleving

We bieden de kinderen (en ouders) een sfeervolle omgeving aan om samen te
genieten, te ontdekken en te ontspannen. Hierbij prikkelen we de zintuigen op
allerlei verschillende manieren.
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan aan een groep kinderen gegeven worden, maar ook in de
vorm van een ouder-kind workshop.
=> De workshop is ook erg geschikt voor kinderen met een beperking!
Praktisch :
Een ruimte met zachte ondergrond + mogelijkheid om de ruimte te verduisteren.
Een Cd-speler
Kleine groepjes (zeker bij de ouder-kindworkshops max. 10. kinderen)
De activiteit wordt aangepast aan doelgroep

R ELA XA TIE
V e r we nne n e n v er w e nd wo r de n
peuters-kleuters- kinderen, evt met ouders

Samen tot rust komen en genieten
Kinderen worden tegenwoordig blootgesteld aan veel meer prikkels dan vroeger.
Daarom is het belangrijk om kinderen de kans te geven om eventjes eens
helemaal niets te ‘moeten’, om terug te komen tot zichzelf, om te voelen ‘je bent
goed zoals je bent’.
We ontdekken samen verschillende manieren om tot rust te komen: we maken
kennis met speelse oefeningen, spelletjes voor de zintuigen en bewegingen die
kunnen ontspannen … SAMEN wiegen, schommelen, aanraken, masseren. We
zorgen voor elkaar!

Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan aan een groep kinderen gegeven worden, maar ook in de
vorm van een ouder-kind workshop.
=> De workshop is ook erg geschikt voor kinderen met een beperking!
Praktisch :
Een rustige ruimte met zachte ondergrond/in openlucht
Een Cd-speler
Kleine groepjes (zeker bij de ouder/kind-workshops max. 10. Kinderen)
De activiteit wordt aangepast aan doelgroep

KLEU TE R DA NS ( 3- 6j)
B e w e gen o p muzie k

Dansen is een feest!
Als een kind muziek hoort, beweegt het lichaam automatisch mee. Tijdens de
workshop gebruiken we aanstekelijke muziek en ritmes om de kinderen nog meer
uit te dagen om te bewegen.
Dansen met kinderen is een combinatie van beleving, muziek, beweging, spel en
plezier. We leren geen dansjes aan, de kinderen ontdekken op een speelse
manier de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam.
We starten in de kring. Dan gaan we ons lichaam opwarmen en lekker dansen. De
ruimte nodigt uit om lekker te rennen en uit te razen. We dansen in de groep,
samen en ook alleen. Vloeiend gaan we over naar de rustige oefeningen. We
hebben veel plezier, lachen en voelen ons na afloop heerlijk.
Duur: 1 u – andere tijdsafspraken mogelijk
Deze workshop kan aan een groep kinderen gegeven worden, maar ook in de
vorm van een ouder-kind workshop.
Praktisch :
Een grote ruimte (afhankelijk van aantal deelnemers)
Een Cd-speler aangepast aan de grootte van de groep en de zaal
Activiteit aangepast aan doelgroep

Andere workshops die wij kunnen verzorgen :








AFRIKAANSE KOOKWORKSHOP
AFRIKAANSE MASKERS MAKEN
BATIK (Afrikaanse schildertechniek op stof)
JAZZ-EN STREETDANCE
ZUMBA
HIPHOP
BUIKDANS

MEERDAAGSE WORKSHOPS & PROJECTEN

Afrikaanse Musical 6/9j – 10/12j
Doelgroep : Kinderen van 6 tot 12 jaar, in heterogene groepen bv 6 tot 9-jarigen of
10 tot 12-jarigen
In enkele dagen maken met de deelnemers een heuse musical met dans, zang,
muziek in een zelfgemaakt decor en werken toe naar een korte voorstelling. (15 a
20 minuten) waarbij we eventueel vrienden en familie uitnodigen.

Thema 1 : “Het verhaal van de aarde”
We starten bij het prille begin... De Big Bang of oerknal. We vervolgen onze weg via de
dino’s en maken de komst van de eerste zoogdieren mee. Zo belanden we bij de eerste
mensen en hun primitieve muziekinstrumenten.
De kinderen zijn de acteurs, ze zingen, dansen en spelen zelf de muziek met
trommels, kleine percussie en andere instrumenten.
Ook het decor, attributen en de kostuums worden door de kinderen gemaakt

Thema 2 : “Farida en de mangoboom”

We vertrekken vanuit een verhaal in de stijl van de traditionele Afrikaanse
overlevering.
De geit Farida wordt door haar herder Yousouf aan een mangoboom gebonden omdat
ze steeds wegloopt en alles oppeuzelt. Er groeit een diepe vriendschap tussen de twee
en als het einde van Farida nadert is haar grootste wens voorgoed verbonden te zijn
met de boom...
De kinderen brengen het verhaal,met zang en dans en spelen zelf de muziek met
Afrikaanse instrumenten, ook het decor, attributen en de kostuums worden door de
kinderen gemaakt.

De activiteit wordt verzorgd door 2 begeleiders
Maximum 20 deelnemers per leeftijdsgroep.
Voor de realisatie van het de musical zijn minimaal 6 dagdelen nodig. Andere
opties kunnen overlegd worden.
De organisatie zorgt voor het nodige knutselmateriaal (materiaallijst beschikbaar).
Het is mogelijk om in de voormiddag met de jongere kinderen te werken en
namiddag met de oudere, of omgekeerd. Dit kan 2 keer de musical zijn of musical
voor de -10 jarigen en “percussieconcert” voor de +10 jarigen

Prijzen zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, deelnemers, te huren materialen
ed. Op aanvraag maken we een offerte op maat.

Percussieconcert (+9j.)

Gedurende 2 of meerdere dagen gaan we aan de slag om een heus concert in
elkaar te boksen. Dit kan i n “Afrikaanse stijl”, dan wordt er gewerkt met
djembés, doundouns, shakers en kleine percussie
Een andere mogelijkheid is “garbage-percussion” of “eco-concert” waarbij we
de genodigden trakteren op een klankspektakel met blikken, potten, pannen, ,
bidons, …

We leren ritmes met intro’s , breaks, zangpartijen…
We werken ook aan een passend decor, inkleding van de zaal en maken eventueel
zelf een outfit om op te treden.
We werken liefst toe naar een korte naar een korte voorstelling waarvoor we
ouders, vrienden en familie uitnodigen.

Maximum 20 deelnemers .
Voor de realisatie van het project zijn minimaal 3 dagdelen nodig

Prijzen zijn afhankelijk van het aantal dagdelen, deelnemers, te huren materialen
ed. Op aanvraag maken we een offerte op maat.

