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WAAROM CLINICS VOLGEN ?
U wilt verder groeien op de Color Guard of Percussion ladder, u begint net of u heeft het gevoel
niet verder te komen. Heel herkenbaar voor velen. CGN heeft een pasklare oplossing. De
clinics van Color Guard Nederland (CGN) zijn toonaangevend in Europa. Door clinics te volgen
komt u verder. Niet alleen leert u technieken of theorieën, een ander licht op de materie kan u
soms helpen de zaken anders te zien. Daarom is het belangrijk clinics te volgen.
HOE WERKT HET ?
CGN kent geen opleidingssysteem waarin fasen gevolgd worden. Wij geloven meer in het
winkelen naar oplossingen. De ene persoon heeft meer behoefte aan scholing op gebied van
dans, de ander weer op het gebied van design en weer een ander op het gebied van
materiaalgebruik. Daarom geven wij ad-hoc clinics van het hoogste niveau.
Wanneer
Wanneer zijn er clinics? Dat is het belangrijkste om te weten. Wanneer u zich opgeeft voor de
CGN mailinglijst op internet, bent u altijd op de hoogte.
Aanvragen
U kunt als persoon/groep ook zelf een clinic aanvragen. Heeft u behoefte aan een clinic over
een bepaald onderwerp? Wij geven hem graag. Dat doet u als volgt. Stuur een e-mail naar info
@colorguard.org
of bel ons (
contactpagina
). Geef duidelijk aan wat voor clinic u zou willen, of u al een locatie in gedachten heeft en een
periode. Het mooiste is wanneer u ook al weet wat deze locatie kost en of deze beschikbaar is.
Meerdere data in gedachten hebben is een pré. Wij zoeken dan de docenten, huren de locatie
en geven ruchtbaarheid aan de clinic.
Een aantal zaken om in gedachten te houden:
* CGN geeft geen privé clinics. We stellen de clinics altijd open voor iedereen om kosten
efficiënt te kunnen werken.
* Clinics in de maanden december tot en met maart zijn moeilijk te realiseren. Onze docenten
zitten dan midden in hun seizoen.
SOORTEN CLINIC
Omdat CGN niet aan een vast stramien vast zit, kunnen de onderwerpen van clinics variëren.
De meeste clinics voor instructeurs gaan over ontwerp. Maar ook dat is enorm breed. We gaan
in op equipment (materiaal), movement (beweging/dans) of slagwerk technieken, het logisch
ontwerpen van een show en het effectief maken van een show. Maar ook didactische clinics en
clinics over praktische zaken behoren tot de mogelijkheden. Op deze website geven wij u een
opsomming van de mogelijke vormen.
MASTERCLASSES
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CGN introduceerde nog niet zo lang geleden de ‘Masterclass’ sessies. Tijdens deze clinics zit
een groep experts bij elkaar die samen discussiëren over een
stelling of een onderwerp. Soms gaat dit aan de hand van beelden. Iedereen mag als
toehoorder aanwezig zijn en natuurlijk vragen stellen.
TECHNISCHE THEMA AVONDEN
Deze avonden worden gebruikt om een bepaald onderwerp te bespreken. Dat kan op diverse
niveaus. Vaak start de avond met een uitleg over het onderwerp. Iedereen kan inbreken met
vragen en verder discussiëren. We proberen altijd wat deskundigen, ervaren instructeurs en
juryleden aanwezig te hebben, zodat iedereen een goed antwoord op zijn of haar vragen krijgt.
CLINICS
Clinics gaan altijd dieper in op de materie. Er wordt een onderwerp voorbereid en aan de hand
van praktijkvoorbeelden en videobeelden wordt een uitleg gegeven. Vaak zijn deze clinics een
hele dag. CGN juryleden of instructeurs geven deze clinics, maar ook Amerikaanse juryleden of
instructeurs worden van tijd tot tijd ingevlogen. Daarnaast worden er steeds vaker clinics
gegeven door mensen van buiten de Color Guard of Percussion activiteit, denk dan aan
dansdocenten of slagwerkdocenten.
THUISSTUDIES
Naast klassikale clinics kent CGN ook thuisstudie materiaal. In de vorm van DVD's, boeken,
etc. Vraag CGN eens naar het beschikbare materiaal. Maar ga ook naar dansvoorstellingen,
musea, theaterproducties, amateur-voorstellingen en alles wat maar met onze sport te maken
heeft. Invloeden van buitenaf zijn enorm belangrijk voor je ontwikkeling. Je bent nooit te oud om
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