
Hey Kid! Heb jij altijd al eens op het podium willen staan? 
Zingen, dansen of een instrument spelen? Dan is meedoen aan 

‘The Dynamite Kids’ écht wat voor jou! 

The Dynamite Kids zijn al jaren een 
belangrijk onderdeel van het Kid Dynamite 
Jazz Festival en bestaat uit een band, een 
koor en dansers met kinderen uit Rotterdam 
Zuid van 4 t/m 12 jaar, net zoals jij dus! 
Onder leiding van theatermaker Keimpe 
de Jong en componist Ronald Kool leer je 
tijdens workshops een aantal nummers. 
Deze nummers kun je bijvoorbeeld spelen op 
een muziekinstrument, zingen (je krijgt dan 
les van een zangdocent en zingt samen met 
het SKVR-kinderkoor van de Globetrotter), 
óf dansen (onder leiding van een 
dansdocent via Platform 
Katendrecht).

Het Kid Dynamite Jazz Festival 
wordt ieder jaar georganiseerd op het 
Deliplein op Katendrecht. Dit gezellige 
familiefestival wordt in 2021 al voor 
de dertiende keer georganiseerd, op 26 
en 27 juni 2021. Je kunt er meedoen 
aan leuke workshops, lekker eten en 
natuurlijk genieten van jazzmuziek en 
alle stijlen die daaruit voortvloeien zoals 
hiphop, rap en soul.

Wie zijn The Dynamite Kids? 

Wat is het Kid Dynamite Jazz Festival?

Dynamite Kids gezocht!

In vijf gave workshops op Basisschool 
de Schalm in Katendrecht word je 
klaargestoomd voor een optreden op 
het festival. Op de dag van het optreden 
komen jij en de andere Dynamite Kids 
samen voor de generale repetitie. Daarna 
is het showtime en staan jullie op het 
podium tijdens het Kid Dynamite Jazz 
Festival, onder andere met Shirma Rouse, 
een professionele zangeres!

Wat ga je doen als Dynamite Kid?

• Dinsdag 25 mei van 14.45 - 16.15 uur 
• Dinsdag 1 juni van 14.45 - 16.15 uur
• Dinsdag 8 juni van 14.45 - 16.15 uur
• Dinsdag 15 juni van 14.45 - 16.15 uur
• Dinsdag 22 juni van 14.45 - 16.15 uur

Data workshops



Speciale themaworkshops, voorafgaand aan de wekelijkse
workshops! Deze eenmalige themaworkshops worden gegeven door partners van 

Kid Dynamite Jazz Festival. Hiermee treed je niet op, maar ga je wel ontdekken of 
je circus leuk vindt, urban dance uitproberen of een muziekinstrument bespelen. 

Maak kennis met coole acrobatiek en modern 
circus onder begeleiding van jazzmuziek.

Dinsdag 6 april van 14.45 - 16.15 uur
Veerlaan, Fenix I

Circus Rotjeknor
Workshop circus

Ook suuuperleuk!

Iedereen die het leuk vindt om deel te nemen kan zich opgeven. Deelname is 
helemaal gratis en ervaring is niet nodig! Opgeven kan door te mailen naar 

info@kiddynamitejazzfestival.nl. Je geeft je dan op voor zowel de 
themaworkshops als de wekelijkse workshops voorafgaand aan het festival 
bij Basisschool De Schalm! Vergeet bij je aanmelding niet je naam, leeftijd, 

basisschool, telefoonnummer en mailadres te vermelden, zodat we je goed kunnen 
bereiken!

De eerste workshop start op dinsdag 23 maart. Het liefst zien we je aanmelding 
uiterlijk 16 maart tegemoet. Ben je (net) te laat? Niet getreurd, je kan eventueel 

ook wat later instromen, dus meld je dan alsnog aan!

Doe je mee?

Test je moves en ontdek Hiphop 
en Afro dans.

House of Urban Arts
Workshop dans

Dinsdag 4 mei van 14.45 - 16.15 uur
Zwartewaalstraat 28, Rotterdam

Dinsdag 13 april van 14.45 - 16.15 uur 
Tolhuislaan 111, Rotterdam

Gebruik je ritmegevoel en drum 
erop los. 

Platform Katendrecht
Workshop drum


