
“Chill Excursie: de Chillbus bij u op de stoep”

Achtergrondinformatie over de Chillbus

De Chillbus is een met en door jongeren opgepimpte en omgebouwde
oude stadsbus. Het is een mobiel podium voor creatieve en talentvolle
jongens en meiden van circa 14 t/m circa 20 jaar.
De Chillbus is het kloppende hart van OpenPodium, workshops, debatten,
presentaties en performances voor en door jongeren en geïnteresseerden
onder begeleiding van professionele kunstenaars van  uiteenlopende
disciplines (muziek, dans, theater, rap, vj/ video, beeldende kunst, DJ,
fotografie en ontwerp).
De Chillbus als mobiel podium is open voor iedereen en trekt jongeren aan
van alle culturen. Hij is geheel self sufficient, behalve een kleine behoefte
aan stroom (een 220 aansluiting). Er kunnen optredens worden verzorgd in
en voor de bus (met een klein buitenpodium) en verder is de open mic een
manier om elkaar te ontmoeten, zijn er mogelijkheden voor grafitty (de bus is nooit af) of te
hangen in de chillbank. Met de CHILLBUS zijn debatten georganiseerd met Palestijnse jongeren via
een live stream, hebben we gebarbequed met de plaatselijke meidenclub en contacten gelegd met
vele buurttalenten en buurt/jongerencentra.
De Chillbus maakt onderdeel uit van het jongeren-kunstproject ‘De Chillmobiel. In dit kader heeft
de Chillbus 4 maanden gewerkt vanuit de Oostelijke Eilanden van Amsterdam. Meer informatie is
te vinden op www.chillmobiel.com.

De Chillbus is in te zetten bij allerlei activiteiten met, voor en door jongeren. Dit kan zijn voor een
(buurt)festival, een jongerencentrum, een jongerenproductiehuis, een school of een instelling.
Hieronder volgen een aantal opties.
Heeft u wensen of ideeën? Bel of mail ons voor meer informatie en een offerte op maat.

De Chillmobiel is een initiatief van Noud Verhave (beeldend kunstenaar/ vormgever/ fotograaf) en
Simon Rowe (choreograaf/ theatermaker) in samenwerking met Diane Elshout (dramaturgisch
advies en productie). Kijk voor info en achtergronden op www.chillmobiel.com.

Noud Verhave info@noudverhave.nl 0655-335-465
Simon Rowe simrowe@gmail.com 0642-223-187
Diane Elshout elshout@stedge.nl 0620-438-929

Basis Chillbus:
Als basis is de bus uitgerust met een DJ-set, geluidsinstallatie, 2 draadloze microfoons, 2
draadmicrofoons, een TV-scherm met dvd-speler, een binnenpodium en een buitenpodium voor
Open Mic – Open Podium (Beats, Rappen en Spitting) en natuurlijk het beroemde Chillbus-hangen.

Kosten: *
Huur Chillbus: 1 dagdeel € 300,00

2 dagdelen € 450,00
Kilometervergoeding per gereden km €    2,00

2 bemanningsleden 1 dagdeel € 300,00
(Rowe en Verhave) 2 dagdelen € 500,00



Optioneel: **
Naast de genoemde basis activiteiten kunnen wij, in samenwerking met kunstenaars, docenten en
artiesten verschillende workshops en activiteiten organiseren in en vanuit de Chillbus. Hieronder
een aantal mogelijkheden op een rij:

In samenwerking met Simon Rowe, Diane Elshout en Noud Verhave:
• Fysiek theater
• Grafitti met sjablonen
• Chillmonumenten maken
• RealTime beats maken
• Films draaien
• Fotografie

Kosten: *
Basiskosten Chillbus + materiaalkosten + € 100,00 voorbereidingskosten
Fotografie of film in opdracht: € 50,00 per uur, dagdelen in overleg

In samenwerking met externe docenten:
• Streetdance
• Drums en percussie
• Circus-Yoga acts
• De HipHop-kapper
• Registratie van de dag in foto en/of film (sfeerimpressie, portretten en mini-interviews
• Video workshops (film maken, hologrammen maken, editting, VJ)
• Voetbaltrics op (realtime)beats

Kosten: *
Basiskosten Chillbus + docent inhuren: € 250,00 per dagdeel ex btw en ex materiaalkosten.

Artiesten: **
Wij hebben contact met diverse gevestigde en jonge HipHop artiesten, hosts en DJ’s zoals:
de G-StarZZ, BadBrya, DJ Abstract, DJ-Revo, DJ-Distorsion, Host/MC DonDotchy, Host
MarrieW, RapperEaZy, MCFouad&Omar, K-Rim, The Baggy Family, Snake, de Kids-van-
Amsterdam-Oost, A-Klasse, BeatBoxMC de RUS,  en met (street)danceroepen zoals Steelo-dance,
Deja Vu en Faceless.
De artiesten hebben hun eigen prijs vanaf circa € 50,00 per persoon per optreden. *

Chill-Productie:
Het is mogelijk om samen met een groep jongeren naar een productie van muziek, dans, theater
en decor toe te werken. Dat kan een kleine, intieme productie zijn na een eendaagse
‘ChillExcursie’ of een grote productie in een echt theater waar u, in samenwerking met het
Chillteam gedurende langere tijd aan werkt. Voorwaarde is een groep gemotiveerde jongeren die
alle repetities aanwezig zijn.

Ook kan, in samenwerking met een groep jongeren, een debat worden voorbereid en
georganiseerd over een thema wat leeft.
Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij het Chillteam.

* Alle bedragen zijn exclusief 6% btw.
** Onder voorwaarde van beschikbaarheid van de docenten/ kunstenaars/ artiesten


