Vaardigheidsinsigne welpen

Show

Het insigne “Show” valt onder het activiteitengebied Expressie. Welpen laten zien dat ze kunnen dansen, improviseren, toneel spelen
en bijbehorende attributen kunnen knutselen.

Opdracht
1
Dans, lied,
yell

2
Instrument

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Breng een lied of yell ten gehore of dans op
je favoriete muziek.

Maak je eigen dans, lied of yell.
Zorg ervoor dat de dans ongeveer 30
seconde duurt of dat het lied 10 regels heeft.
Laat dit horen aan de horde.
Zorg ervoor dat de andere alles goed kunnen
zien en verstaan.

Maak een lied of yell met een dans /
bewegingen.
De act moet ongeveer 1 minuut duren. Zorg
voor bijpassende kleding.

Maak een instrument.
Bijv:
• Sambaballen
• Gitaar
• Panfluit
• Trommel
• Enz.

Maak een muziekinstrument van natuurlijke
materialen of kosteloos materiaal en speel
met je instrument een Scoutingliedje.

Hetzelfde als bij niveau 2 met daarbij:
Vorm met je horde een orkest.
Bedenk van tevoren goed wie welk
instrument gaat maken en bespelen en welk
lied je gaat laten horen.

Hetzelfde als bij niveau 1 met daarbij:
Zorg dat je sketch een logisch verhaal is met
een duidelijk begin en eind. Je sketch duurt
ongeveer 5 minuten.
Knutsel hierbij attributen, decor en kleding die
je nodig hebt.

Je maakt een sketch voor jouw nest en je
gaat hierbij een draaiboek maken. In een
draaiboek schrijf je op wat er gezongen,
gezegd en gedanst wordt in jouw sketch en
wie dat gaat doen. Ook schrijf je op welke
spullen je nodig hebt voor je sketch
(verkleedkleren,decor, attributen etc.) Je
draaiboek deel je uit aan de welpen in je nest.
Met zijn allen ga je de sketch voorbereiden.
Help iedereen bij zijn/haar rol. En laat de

Tip! Kijk op www.activiteitenbank.scouting.nl
voor voorbeelden van zelfgemaakte
instrumenten.
3
Sketch

Maak een korte sketch voor bij het kampvuur
of voor iemand die jarig is, weggaat, een
jubileum viert etc. Zorg dat je sketch
ongeveer 3 minuten duurt.
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sketch zien, bijvoorbeeld tijdens een
kampvuuravond.
4
Reclame

5
Presenteren

6
Choreograaf/
dansdocent

Maak een affiche voor een bonte avond,
playbackshow of voor je eigen
toneelstuk/musical. Zorg ervoor dat je goed
kan zien waar het affiche voor is. Echte
reclame valt op, jouw affiche dus ook! Komt
er geen playbackshow? Je mag ook doen
alsof er een playbackshow/musical gaat
komen.

Hetzelfde als niveau 1 met daarbij:
Zorg dat de volgende dingen op het affiche
staan:
• Titel van de avond / stuk
• Datum
• Tijd
• Plaats
• Namen van de presentatoren of
spelers van het stuk
Maak minstens drie affiches. Hang één
affiche thuis voor het raam en vraag twee
andere mensen hetzelfde te doen. Zodat
iedereen kan zien dat er een
playbackshow/musical gaat komen.

Hetzelfde als niveau 2 met daarbij:
Maak ook een uitnodiging voor je ouders,
broertjes/zusjes, buren, opa en oma etc. En
maak toegangskaartjes voor de bezoekers.

Voer een act op tijdens een bonte avond of
playback een liedje tijdens een
playbackshow. Zorg voor kleding die bij je act
past. Kondig je eigen act aan door te vertellen
welk liedje je gaat zingen/ wie je na doet.

Leid samen met de leiding een bonte avond
of presenteer een playbackshow.
Dit kan in een groepje of alleen. Overleg met
je leiding wat jij aankondigt en wat de leiding
doet.

Leid een bonte avond of presenteer een
playbackshow Dit kan in een groepje of
alleen. Verzorg ook zelf een act tijdens de
avond en bepaal in welke volgorde de andere
welpen aan de beurt zijn en welke
yells/liedjes er tussendoor gezongen worden.

Leer, met hulp van de leiding, een lied/dans
aan je nest. Bespreek van te voren wat jij de
welpen gaat leren en welk stukje de leiding
doet.

Leer aan je horde een lied/dans die je kent.
Doe dit samen met je leiding. Bespreek van
te voren wat jij de welpen gaat leren en welk
stukje de leiding doet.

Leer de andere welpen een dans, lied of yell
die je zelf gemaakt hebt.
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