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Informatiebrief Project
Spookhuis
Voor: studenten en ouders

Inleiding
Dion Varossieau (artiestennaam: DionV) is een bekende acteur en beeldend kunstenaar in Nederland
die het superleuk vindt om zijn passie voor kunst, muziek, acteren én spookhuizen over te brengen op
een nieuwe generatie kinderen. Daarom gaat er (bij voldoende animo) vanaf september een supergaaf
project van start met als hoogtepunt een presentatie op Halloween: het maken van een eigen
spookhuis in Vivere! Omdat het allemaal nog nét voor september rond is gekomen, willen we ouders
vragen om dit komend weekend alvast een beetje voor te bespreken met hun kinderen. Woensdag 2
september komt DionV in de ochtendkringen zijn presentatie doen met de vraag wie er wil deelnemen
aan dit gave project! Het start dan ook direct al die middag. Studenten die er komende week niet zijn,
maar toch willen meedoen, kunnen zich opgeven via info@viveredemocratischonderwijs.nl. In dit
project komen een heleboel verschillende disciplines aan bod: van acteren, techniek, grimeren, dingen
maken, marketing & photoshop, het komt allemaal voorbij. Dus voor veel studenten de kans om iets
bij te dragen dat ze tof vinden! Deze week is er al een spannende verrassing afgeleverd in de bouwen
ter voorbereiding op komende week…
We hopen op veel animo en natuurlijk dat iedereen komt kijken naar het prachtige resultaat op
Halloween!
Tot slot: het moge duidelijk zijn dat Dion aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en ook het
‘engheidsgehalte’ van het spookhuis daarop aanpast. Er wordt ook een laagdrempelige versie gemaakt
voor griezelaars uit de onderbouw, zodat zij ook kunnen genieten van het spookhuis! Tot slot wordt er
ook een escaperoom ingebouwd, zodat we er na Halloween ook nog plezier van hebben.
De bewegingsruimte op de eerste verdieping zal de plek worden waar het spookhuis wordt opgezet.
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Planning
2 september om 09:30 uur (ochtendkringen):
Voorstellen / presenteren. Wie is Dion, wat gaan we doen, wie wil er mee doen?
Week 1: 2 september om 13:00 – 17:00 uur
Spookhuis en verhaal bedenken. Wat is een spookhuis / hoe ziet ons spookhuis eruit / wie is onze
mascotte en verhaal?
Week 2 | 9 september 13:00 – 17:00 uur:
Workshop grimeren. Wat is grime / hoe werkt grime / grime leren maken en opzetten. Gastdocent:
Eva van den Horst.
Week 3 | 23 september 13:00 -17:00 uur:
Spookhuis acteren en marketing.
Audities! Welke kinderen doen er mee / wat moet je kunnen / welke characters hebben we nodig?
Workshop door Maya Slegtenhorst: marketing en flyers maken met photoshop en instagram posts
(fotos – filmpjes)
Week 4, 5 en 6 | 30 september, 7 oktober en 14 oktober van 13:00 -17:00 uur:
Spookhuis materiaal maken en verzamelen.
Hoe ziet het spookhuis eruit / wat hebben we nodig / wat moeten we maken / welke materialen
hebben we / waar halen we alles vandaan (stukje marktplaats onderhandelen)?
Week 7 | 21 oktober van 13:00 -17:00 uur:
Techniek.
Techniek workshop en kennismaken met de technieken met Mourice van Remotive.
Welke electro technieken hebben we nodig in het spookhuis? Rookmachine / licht / geluid. Welke
muziek gaan we gebruiken? Welke sound effecten?
Week 8| 28 oktober van 13:00 -17:00 uur:
Opbouwen.
Het spookhuis opbouwen / het spookhuis maken / techniek inbouwen / scares maken.

Presentatie op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober tijdens Halloween!
Het spookhuis draaiend maken/grime/regie/kaart verkoop/acteren.
Voor meer informatie over DionV:
https://www.aaartnl.nl/kunstenaars/dion-varossieau
https://www.gelderlander.nl/utrecht/hyperactieve-culemborgse-stuiterbal-dion-werkt-aan-hetgrootste-spookhuis-van-europa-een-geweldig-avontuurbr~aabd2470/?referrer=https://www.google.com/

Vivere | democratisch onderwijs & BSO

Pagina 2 van 2

