Expressie

Artiest

Omschrijving
Het komt regelmatig voor dat je iets zult moeten presenteren en dat
kun je op allerlei verschillende manieren doen. Voor dit insigne kun je
kiezen uit vier varianten: toneel, video/film, dans of muziek. Je kunt
eventueel in overleg met je leiding eisen uit de verschillende
alternatieven combineren.

Eisen alternatief A – Toneelspeler
1.

Bezoek een voorstelling in het jeugdtheater of in de schouwburg, Vertel hierover in je troep of
schrijf hierover een stuk voor in het groepsblad of je groepswebsite.

2.

Bedenk een verhaal waarin verschillende typen voorkomen. Stel, om deze typen te kunnen
uitbeelden, de benodigde kleding en rekwisieten samen. Speel samen met anderen het door jou
bedachte verhaal voor de rest van de troep.

3.

Verdiep je in de vaardigheid van het schminken van figuren. Schmink iemand van je troep als
een fantasiefiguur en als een horrorfiguur.

4.

Voer naar keuze twee van de volgende onderwerpen uit:
•
Een zelfbedacht verhaal vertellen aan je troep.
•
Samen met anderen een schimmenspel opvoeren.
•
Met een marionetten- of poppenkastvoorstelling meespelen.
•
Een one-man-show opvoeren.

Eisen alternatief B – Videograaf
1.

Maak een top 3 van de films die jij goed vindt. Presenteer deze top 3 aan je troep, waarbij je iets
vertelt over het verhaal van de film, de hoofdrolspelers en de regisseur. Leg ook uit wat jij zo
goed vindt aan deze films.

2.

Maak een script en scenario voor een korte film (afgemonteerd minimaal vijf minuten). Verzorg
hiervoor de benodigde kostuums, rekwisieten en schmink.

3.

Maak je film met behulp van een (video)camera. Laat hierbij zien dat je weet welke technieken
er komen kijken bij het filmen en waar je op moet letten wat betreft belichting, geluid en
cameraopstelling. Zoek bijpassende muziek bij je film en monteer dit tot een goed geheel. Laat
je film zien aan je ploeg of troep.

Eisen alternatief C – Danser
1.

Maak een overzicht van allerlei mogelijke dansvormen die er zijn. De vorm die je kiest voor dit
overzicht mag je zelf kiezen.

2.

Leer een dans aan je troep en voer deze gezamenlijk uit tijdens een kampvuur, bonte avond of
iets dergelijks.

3.

Kies zelf muziek uit en bedenk hiervoor een eigen dans. Voer deze dans samen met een aantal
anderen uit.
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4.

Ga op een dansschool kijken en doe mee aan een training in één van de volgende dansvormen:
•
Jazz.
•
Streetdance.
•
Ballet.
•
Hiphop.
•
Rock & Roll.
•
Ballroom.
•
Latijns-Amerikaanse dansen.
•
Modern.
•
Een andere dansvorm die je graag wilt doen.

Eisen alternatief D – Musicus
1.

Stel een muziek top 20 samen van de favoriete nummers van je ploeg. Zorg ervoor dat je deze
nummers ook kunt laten horen en dat je weet van welke artiest(en)/bands ze zijn.

2.

Breng een muziekstuk/liedje ten gehore door middel van een door jou bespeeld instrument,
zang of beide.

3.

Stel een zangbundel samen, van minimaal tien liedjes, met daarin de teksten van de favoriete
Scoutingliedjes van jezelf en je ploeg.

4.

Bezoek een concert en maak hiervan een verslag. Presenteer dit verslag aan je troep. Leg uit
wat je er goed en minder goed aan vond.

5.

Leg uit hoe de muziek die jij speelt met je instrument of zingt kan worden genoteerd. Denk
hierbij aan notenschrift, nummerschrift of andere vormen. Maar denk ook aan nootwaarden,
tijdsduur, muzieksleutels, simpele Italiaanse termen en hun betekenis. Laat ook een muziekstuk
zien waarbij jij dit hebt gedaan.
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