INGELASTE NIEUWSBRIEF JUNI 2012

SPECIAL ROCK ACADEMY 15 juni 19.00u
Primeur: Holland’s Got Talent aanwezig bij BRINKPOP PART II

Hernan di Latino deelnemer aan Holland’s got Talent op RTL 4, treedt op 15 juni ’s avonds op
bij het grootse rockspektakel vanuit Sport- en Speelstraat De Brink. De Rock Academy levert
dan zijn grote finale: BRINKPOP PART II.
Dromen hebben we allemaal, en we leven mee met de
deelnemers aan Holland Got Talent, Popstars en X
Factor. Maar die droom verwezenlijken is een heel ander
verhaal. Sport- en Speelstraat De Brink trekt samen met
een groep kids uit Ottersum en omstreken de stoute
schoenen aan.
Om aan te geven dat je in Ottersum dromen kunt waar
maken zal Hernan di Latino, opgegroeid in Ottersum, en
succesvol deelnemer aan Holland Got’s Talent optreden
tijdens de finale van de Rock Academie BRINKPOP
PART II.
Hernan - het grootste geheim van Ottersum en omstreken - hoefde niet lang na te denken om
zijn medewerking te verlenen aan dit spektakel: “Zeker, als ik een voorbeeld kan zijn voor de
kinderen die hun droom waar willen maken. We zullen er een wervelend optreden van
maken!”
Ottersum Rocks!
Het rockspektakel op 15 juni 2012 voor jong en oud is het resultaat van 8 weken oefenen,
georganiseerd door de Rock Academy Ottersum en jongeren met uiteenlopende talenten.
Insteek van Sport en Speelstraat De Brink is om naast activiteiten en events rond sport en
bewegen ook jaarlijks een pop en cultuur event neer te zetten. Kinderen worden professioneel
begeleid door Monique en Gunther van Heat Wave Lite. Monique Bleeck: “We oefenen zowel
voor als achter de schermen. Zo probeerden we de kinderen tot een expert op al die
vakgebieden op te leiden. Of het gelukt is? Oordeel zelf op 15 juni. Iedereen zal verbaasd
zijn!”
Academie; educatie en ervaring staan centraal

Er is werkelijk voor elk wat wil(d)s. Kinderen worden begeleid in dans, zang, performance, en
presenteren. En voor degene die juist wat meer op de achtergrond wil functioneren zijn er ook
verschillende uitdagingen. Wat te denken van catering, kaartverkoop, inrichting voor een heus
popfestival? Er zijn zelfs heuse roadies die de opbouw van het podium begeleiden. Ook geeft
sponsor Cornell een workshop voor de technische kids; DJ-workshop mengpanelen en goede
aanlichting.
Op deze manier leren de kinderen in 8 weken tijd wat er allemaal komt kijken bij de
organisatie van een minipopfestival waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Rock Academy
begeleidt de kids daarbij en zoekt de balans tussen inspanning, spanning en ontspanning.
Eigen Flashmob Rock Academy

De Rock Academy is z'n tijd vooruit. Al weken voor het Ossenbraadfeest begin juni oefenden
tientallen kinderen in De Pub een heuse flashmob. Om hiermee extra aandacht te trekken en
'rumour around the brand Rock Academy'. Bij een dergelijke actie beginnen een aantal
kinderen pardoes te zingen en te dansen met vervolgens steeds meer aanhakers, mensen die
vooraf meegeoefend hebben. Resultaat is dat mensen dit spontaan gaan filmen en
rondsturen als een positieve viral of youtube film via internet. Zelfs het filmen en monteren
van de flashmob is door kinderen zelf opgezet. Click hier om de flashmob te bekijken..
Voorverkoop
We hopen net als vorig jaar op een zwoele zomeravond met spetterende optredens van onze
kids. Het belooft een heel popspektakel te worden. Inmiddels is de voorverkoop gestart en
vliegen de goedkope tickets de deur uit. Kaartjes voor Brinkpop kunnen worden besteld via de
deelnemers aan de Rock Academy, maar ook eenvoudig via de website
www.sportenspeelstraatdebrink.nl of op 15 juni vanaf 19.00 uur aan de kassa.
Rock Academy de kern
Wie: vele kids van De Brink onder begeleiding van Gunther en Monique van Heat Wave Lite
Wat: 8 woensdagen oefenen om een heus popfestival in elkaar te zetten

Waar: in De Kuip van de Sport en Speelstraat De Brink
Wanneer: vrijdag 15 juni, veld open 19 uur, 20 uur start festival
Waarom: leerzaam en leuk: een eigen popfestival organiseren van Aansprekend programma
tot Zelfvertrouwen in relatie tot plankenkoorts.
Hoe: oordeel zelf 15 juni!, vol = vol.

