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Een uitgebreid verslag over onze zomerkampen, de opzet, visie
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1. Toelichting syllabus
1.1
Functie
Met deze syllabus bieden wij een compleet overzicht van het Xapp zomerkamp. Mocht u onverhoopt toch
informatie missen kunt u altijd contact opnemen.

1.2
Geldigheid
Deze syllabus is geldig voor het gehele zomerkampseizoen van het jaar dat wordt vermeld op de voorkant
van deze syllabus.
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2. Visie & Missie
2.1 Oorsprong
Xapp werd opgericht in 2003. Eén van de hoofddoelen: uitvoerende kunsten toegankelijk maken voor
kinderen en jongeren en verdieping bieden waar nodig.
Xapp bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen: zomerkampen, jeugdtheaterschool, kindercasting en
binnenschoolse educatie. Daarnaast heeft Xapp een podium & beeldproductie tak voor het maken van
registraties, bedrijfsfilms, voorstellingen en educatiemateriaal.
Xapp omarmt en verbindt iedereen die intrinsiek gemotiveerd is om met podium- en beeldkunst bezig te
zijn. Ze discrimineert niet, respecteert en waardeert verschillen en sluit aan bij de belevingswereld van een
diverse groep kinderen en jongeren. Docenten en deelnemers gaan op basis van positieve wederkerigheid
met elkaar om. Door het vak en werkveld als doel te stellen en niet als middel te gebruiken zijn de nodige
sociale en culturele vaardigheden een onderdeel van het proces en niet een gefabriceerd extrinsiek doel.
2.2 Doelen
- Kinderen en jongeren kennis laten maken met de uitvoerende kunsten.
Xapp doet dit door het organiseren van workshops, zowel binnen als buitenschools.
Het organiseren van zomerkampen, evenals het uitvoeren van lessen op haar eigen
jeugdtheaterscholen.
- Kunst meer en beter integreren in het huidige onderwijs.
Dit gebeurt door het aanbieden van lessenreeksen en workshops aan scholen.
Xapp ontwikkelt leerlijnen en begeleidt leerkrachten binnen het basis- en
voortgezet onderwijs.
- Talent aanmoedigen en ontwikkelen.
Verdieping wordt geboden doormiddel van gevorderde en specifiekere workshops en
zomerkampen (TheaterKamp - zangkamp en cinekamp). Daarnaast biedt Xapp met
het castingbureau een mogelijkheid kennis te maken met het professionele werkveld.
- Kinderen en jongeren kennis laten maken met gelijkgestemden.
Doormiddel van de jeugdtheaterscholen, workshops en zeker ook de zomerkampen leren
kinderen en jongeren elkaar kennen. Het ontmoeten van anderen die er net zo enthousiast
zijn over podiumkunst, werkt zeer stimulerend en bevrijdend. We zijn als
bedrijf dan ook trots dat binnen onze kampen, jeugdtheaterschool en workshops door de
jaren heen veel hechte vriendengroepen ontstaan die ook buiten onze activiteiten om
blijven bestaan.
- Het professionele werkveld kennis laten maken met de kracht van jeugd
Veel van onze kinderen en jongeren komen via ons in contact met het werkveld.
Xapp ontwikkeld met regelmaat voorstellingen met een cast die volledig uit
kinderen/jongeren bestaat. Dit is het geval binnen de kampen, maar ook binnen de
productietak en jeugdtheaterschool. Kinderen en jongeren worden soms onderschat.
Wij laten zien dat, met goede begeleiding en de juiste instelling, kinderen
kwaliteit kunnen neerzetten waarvan niet enkel hun ouders versteld staan.
Wij laten ons beïnvloeden door het gedachtegoed van pedagoog Lev Vygotsky.
– door te spelen ontwikkelen kinderen en volwassenen
– kinderen en jongeren uitdagen, van het voorbeeld volgen tot zelfstandig uitvoeren
– de docent faciliteert en levert geen kant en klare content
– denken wordt gevormd door taal, leren door sociaal bezig te zijn
Wij werken o.a. met de Zweedse acteertechniek ReFocus Method.
ReFocusMethod is een systematische benadering voor het ontwikkelen van een ‘zesde zintuig’ voor het
identificeren en loslaten van spanning in het lichaam en het bewust worden waar de focus in een bepaalde
situatie op gericht zal zijn. Het is er een praktische, heldere en direct toepasbare methode. Niet gestoeld op
een wirwar van gedachten en psychologisering. Het geeft krachten moedigt aan in jezelf te geloven.
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2.3 Doelgroep
Xapp richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren van acht t/m éénentwintig jaar oud. De lessen,
kampen en workshops richten zich dan ook voornamelijk op die leeftijdsgroep. Kinderen onder die
leeftijdsgrens zijn wel welkom bij het castingbureau. Belangrijk binnen iedere leeftijdsgroep is intrinsieke
interesse in de uitvoerende kunsten.
2.4 Waardering
- Kwaliteit op de lange termijn
Waardering zit in persoonlijke aandacht, aansluiting, professionaliteit en goede
communicatie. Wij werken met professionals die niet enkel hun sporen hebben verdiend
binnen de uitvoerende kunsten maar ook als docent. We beseffen ons dat het voor korte
tijd inspirerend kan zijn om een bekende Nederlander te ontmoeten op een zomerkamp.
Wij kiezen ervoor om onze docenten zorgvuldig te kiezen. Op die manier kunnen we
met het volste vertrouwen zeggen dat zij iedereen op passende wijze kunnen begeleiden
en doceren. Niet enkel een kortstondige impact maar de start van een proces voor de
lange termijn.
- Doorstoom naar het werkveld
Waardering komt vanuit ons, onze leerlingen en de ouders. Waardering ligt ook in het
werkveld en in de toekomst. Xapp is met dat in gedachten breed opgezet. We werken aan
talentontwikkeling, verdieping en doorstroom naar het werkveld. Het is dan ook geen
verrassing dat een groot aantal van de kinderen en jongeren die meededen aan één of
meerdere kampen, lessen of cursussen inmiddels hun plek vonden in dat werkveld. We
zijn onderdeel van het groeiproces maar een prestatie is persoonlijk. Dat talent zich in de
schijnwerpers kan werken via ons is, in zekere zin een bijproduct.
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3. Kampen
3.1 Musicalkamp
Gedurende vijf dagen wordt er gewerkt aan een complete musical. Iedere musical is speciaal voor het Xapp
musicalkamp geschreven en wordt op maat gemaakt door onze schrijvers en muzikanten. Iedereen die
deelneemt, krijgt een volwaardige rol die een belangrijk onderdeel vormt van het geheel. Zo krijgt iedereen
een passende uitdaging om zowel een leerzaam als een plezierig kamp te ervaren.
De aanwezige docenten hebben alle kennis in huis om de deelnemers goed te begeleiden binnen de drie
disciplines die musical rijk is. Daarnaast zijn ze vierentwintig uur per dag beschikbaar om niet enkel op
creatief vlak maar ook op persoonlijk vlak nodige ondersteuning te bieden.
Het musicalkamp bestaat niet alleen uit workshops zang, dans & spel en het repeteren voor een
voorstelling. Naast deze elementen zijn er verscheidene activiteiten gepland. Tijdens ons bezoek aan het
hoogte parcours, het kampvuur met broodjes bakken, het zwembad of de zwemvijver kan iedereen elkaar
nog beter leren kennen. Daarnaast is er uiteraard ook wat vrije tijd. Even samen in de zon zitten, een
spelletje doen op het veld of energie kwijtraken in een sportactiviteit. Het geheel wordt afgesloten in onze
theaterzaal waar de musical zal worden opgevoerd. Dan is het helaas alweer tijd om afscheid te nemen van
de groep. Want ook al kom je alleen, je sluit de week als hechte groep af.
3.2 TheaterKamp
Samen een nieuwe, krachtige en vooral eigen voorstelling neerzetten. Dat is het einddoel van het
TheaterKamp. Gedurende vijf dagen werken deelnemers en docenten intensief samen om er alles uit te
halen wat erin zit. Het is net dat stapje verder. Meer verdieping in het vak en gelijktijdig ook de verbreding
opzoeken van het makerschap. Er wordt goed gekeken naar eenieders individuele kwaliteiten om die
zoveel mogelijk te benadrukken binnen de groep. Daarnaast kijken we ook naar ontwikkeling en proberen
we de deelnemers te begeleiden naar de "volgende stap".
Naast de ontwikkeling van talent en de voorstelling is er ook ruimte voor teambuilding. Bij onze andere
activiteiten leert men elkaar niet enkel beter kennen maar groeit ook de onderlinge connectie. Iets wat
onmisbaar is binnen het creatieve proces.
De locatie van het kamp biedt de mogelijkheid om elk jaar weer een heel nieuw stuk tot leven te brengen.
We kunnen het theater in en schuwen ook een locatievoorstelling niet.
De docenten van deze week hebben, naast het doceren ook ruime ervaring als theatermakers. Zij
begeleiden echter niet alleen het creatieve proces maar staan ook gedurende de hele kampweek paraat.
Na vijfdagen sluiten we het kamp af met de uitvoering. Nog steeds staan onze bezoekers ieder jaar weer
verbaast wat er binnen vijf dagen uit al die creatieve breinen kan voortkomen.
Als een deelnemer van een activiteit van Xapp positief op valt, is het mogelijk dat hij of zij een persoonlijke
uitnodiging voor dit kamp ontvang.
3.3 Cinekamp
Het Cinekamp is een interessante samensmelting van creativiteit en techniek. Je leert niet alleen acteren
voor de camera maar krijgt ook een kijkje achter de schermen. Zo sta je het ene moment in de spotlights en
bepaal je het andere moment wat er op beeld moet gebeuren achter de camera.
Naast een op maat gemaakt filmscript wordt er gewerkt aan eigen
filmopdrachten. Deze opdrachten zijn erop gericht de kwaliteiten van
de deelnemers te ontwikkelen door gebruik te maken van de
aanwezige apparatuur en kennis. Zo werken we aan acteermethodes
maar ook aan cameravoering, editing en sounddesign. Belangrijk is
dat ieder individu hierbinnen hun eigen talent kan ontdekken en
ontwikkelen. Gedurende de kampweek groeit het inzicht steeds meer
zodat techniek niet enkel functioneel is maar ondersteunend wordt aan
het creatieve proces.
Uiteraard is er ruimte voor extra activiteiten. In het zwembad, op het
hoogte parcours of tijdens het broodjes bakken is er de mogelijkheid
elkaar nog beter te leren kennen. Als moet er gezegd worden dat er
ook daar nog wel eens een camera wordt meegesmokkeld.
Om dit alles in goede banen te leiden zijn er vierentwintig uur per dag begeleiders aanwezig. Zij staan op
elk gebied voor de deelnemers klaar. Of het nu een persoonlijke hulpvraag is of begeleiding binnen het
creatieve proces. De docenten van het cinekamp hebben ervaring op het gebied van film en acteren maar
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ook op het gebied van begeleiden en doceren. Na vijf dagen sluiten we het kampt gezamenlijk af door de
eigen projecten en de hoofdfilm in ons eigen bioscoop te bekijken.
3.4 Zangkamp
Het zangkamp richt zich volledig op de vocale kwaliteiten. Vijf dagen lang
wordt er gewerkt aan stemtechniek, zangmethodes en lied interpretatie.
De docenten van het zangkamp zijn professionals met ruime
podiumervaring en zijn het hele kamp zowel docent als begeleider. Zij
zorgen voor een goede leeromgeving die veilig en vertrouwd is. Om die
reden zijn de docenten vierentwintig uur per dag beschikbaar.
Naast het repeteren van de nummers komt er ook een stukje techniek om
de hoek kijken. We bezoeken een professionele studio waar een dag lang
gewerkt wordt aan het perfectioneren van eigen opname. Bewust is er
gekozen voor een opname locatie buiten het kampterrein. Met
uitstekende microfoons en een goede audio-engineer maken we de beste
opname die mogelijk is.
Ook bij het Zangkamp is ontspanning ook van het grootste belang. De
groep leren kennen in een andere context of simpel wel alles even laten
bezinken. Het hoogte parcours, de spelactiviteiten en het kampvuur
bieden daar alle ruimte voor.
Na vijf dagen voer je als deelnemer nummers live uit in onze theaterzaal.
Een zaal vol ouders die allemaal mogen meegenieten met wat er in vijf
dagen allemaal te bereiken is. Vervolgens ga je naar huis waar spoedig jouw persoonlijke studio opname
naar toegestuurd wordt.
3.5 Kamp data & inschrijving
De data van alle kampen zijn op de website xappzomerkamp.nl terug te vinden
Inschrijven kan via: xappzomerkamp.nl/inschrijven-xapp-zomerkamp/
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4. Werken aan podiumkunst
4.1 Methode: beter leren met een collectief einddoel
Om zoveel mogelijk te halen uit de korte tijd die we samen doorbrengen tijdens de kampweken kiezen we
ervoor om naar een concrete voorstelling toe te werken. We zijn ervan overtuigd dat het het leerproces ten
goede komt wanneer we toewerken naar een collectief einddoel. Hierdoor ontstaat er een groepsgevoel dat
ook buiten de workshops en begeleiding doorwerkt. Als groep voel je je gezamenlijk verantwoordelijk en dat
motiveert. De uitvoerende kunsten zijn zeer nauw verbonden met persoonlijkheid en dat brengt soms
confrontatie met zich mee. Het is goed om dat niet enkel te kunnen leunen op een goede begeleider maar
te weten dat een hele groep je steunt. Iedereen kent moeilijke momenten en door deze niet weg te hoeven
stoppen ontstaat ruimte. Ruimte om nieuwe mogelijkheden te ervaren. Ruimte die je mee kunt nemen naar
buiten het kamp. Ruimte waardoor ervaringen zich kunnen ontwikkelen tot kwaliteiten.
Het zou ongeloofwaardig zijn te pretenderen dat we in vijf dagen enorme langdurige vooruitgang kunnen
bieden. Wel kunnen we een basis bieden waarop steeds kan worden doorgebouwd.
4.2 Opbouw
Ieder zomerkamp kent zijn eigen specifieke programma. Wilt u meer weten over deze verschillen kunt u dit
vinden in hoofdstuk drie van deze syllabus. Onder dit subonderdeel “3. Opbouw” geven we u een overzicht
van het algehele programma. De onderdelen die in ieder kamp terugkomen met een korte toelichting
waarom wij deze onderdelen van belang achten. Het programma is zorgvuldig samengesteld maar wordt
nog ieder jaar kritisch bekeken. Hoewel we sinds 2003 een zeer gebalanceerde opbouw hebben weten te
creëren, zijn we niet uitontwikkeld. Het kan daarom zijn dat u, tijdens de jaren dat u bij ons komt kleine
verandering opmerkt.
De hieronder beschreven activiteiten geven inzicht in het hoe en wat. Dit betreft een voorbeeldprogramma,
afhankelijk van de groep wordt voor elk kamp het programma aangepast.
Hieronder staat, als voorbeeld, een programma van een Xapp Musicalkamp:
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4.3 Workshops
Ter verdieping op het repetitieproces worden er tijdens de kampweek workshops gegeven. De docenten
geven vanuit hun specialisme passende workshops aan de groep. Denk hierbij aan intensieve dans les of
een acteer masterclass in één van de grote acteermethodes.
De workshops kunnen extra tools bieden om na het kamp mee verder te gaan. Doormiddel van workshops
kunnen onze professionals ook hiaten in het groeps- of repetitieproces aanpakken.
Gedurende de week zijn er tenminste twee en maximaal vier van deze trainingsmomenten. De workshops
worden aangepast aan de leeftijd en het niveau van de groep en vragen geen extra voorbereiding van de
deelnemers. Voor individuele verdiepingsvragen, naar aanleiding van een workshop is er altijd ruimte.
4.4 Uitdaging op maat
Hoewel veel van het materiaal bij de kampen van tevoren is vast gelegd is iedere week toch maatwerk. Zo
worden stukken voor iedere groep aangepast zodat deze de juiste stimulans krijgen. Activiteiten worden
uiteraard ook afgestemd op de groep. De ene groep heeft wellicht meer baat bij een interessante
concentratieoefening terwijl de ander een goede energizer kan gebruiken. Dit wordt per groep, van moment
tot moment door de docenten bepaald.
Ook op individueel niveau levert Xapp maatwerk. Elk script is speciaal voor ons geschreven en geeft ruimte
voor iedere deelnemer. Het type rol of karakter, de hoeveelheid dans of zang het kan allemaal worden
geijkt op wat een deelnemer kan gebruiken. Op de eerste dag wordt op basis van kennismaking en
workshops een indeling bepaald. We streven ernaar iedere deelnemer zich op zijn of haar gemak te laten
voelen. We willen de deelnemer echter ook verder brengen en kiezen eerder voor uitdaging dan
gemakzucht.
Binnen TheaterKamp en het zangkamp is uiteraard nog meer spraken van maatwerk. Bij het zangkamp
wordt specifiek gekeken naar de individuele vocale ontwikkeling. Er worden oefeningen aangeboden om
inzicht te vergroten, een persoonlijke uitdaging aan te gaan of techniek om dat specifieke lied naar het
volgende niveau te brengen. Op groepsniveau wordt aandacht besteed aan onderdelen als samenzang en
meerstemmigheid.
Tijdens het TheaterKamp is het een continue wisseling tussen afmeten en investeren. Er worden ter plekke
trainingen verzorgd die artistieke uitdagingen kunnen aanpakken. Verdiepingsworkshops die nodig zijn voor
specifieke onderdelen worden gegeven aan de groep of delen daarvan. Individueel worden de deelnemers
gecoacht om hun onderdeel niet enkel over te brengen maar ook te creëren en eigen te maken.
Het is ook met die reden dat er zowel voor deelnemers als voor de docent-begeleiders van het
TheaterKamp en het Zangkamp een toelatingseis geldt.
4.5 Extra activiteiten
De kampweken bestaan niet enkel uit lessen, repeteren en verdiepen. We bieden een afwisselend
programma. Nieuwe ervaringen en lesstof hebben meer effect heeft als het tijd heeft om te bezinken. Tijd
die wordt gecreëerd door even helemaal ergens anders op te richten. Ook al is een zomerkampgroep
slechts vijf dagen bij elkaar, het is belangrijk om naast vakgerichte activiteiten, andere groepsactiviteiten te
doen. De uitvoerende kunst is een persoonlijk proces dat zich zowel diep als dicht onder de oppervlakte
afspeelt. Het is daarom van het grootste belang dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt binnen onze
kampomgeving.
- Hoogteparcours
Met de gehele groep bezoeken we het hoogteparcours op het park. Onder begeleiding van professionele
instructeurs wordt een obstakeltraject afgelegd door de boomtoppen. Gezamenlijk wordt deze uitdaging
aangegaan. Het vormt de perfecte teambonding. Elkaar aanmoedigen als het spannende is, verder helpen
als het moeilijk is en toejuichen als het lukt. Het geldt zowel voor het parcours als voor het vak. Het is goed
buiten de camera’s en het podium te ervaren hoe belangrijk samenwerking is. Mee te krijgen hoe je op
elkaar kan en mag leunen. Hoe je trots op elkaar mag zijn bij iedere volgende stap.
- Kampvuur
Al sinds het ontstaan van het kamp in 2003 is er het kampvuur. Op een gloeiend vuur worden in de
schemering broodjes gebakken, wordt er gezongen en doet de groep wat spelletjes of theateroefeningen.
Het is deze ontspannen sfeer die er niet alleen voor zorgt dat het stuk op een prettige manier inslijt. Het is
ook een goede basis om elkaar beter te leren kennen.
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- De spooktocht
Al jaren een vast maar niet verplicht onderdeel. De spooktocht is zeer geliefd, lekker griezelen in de
wetenschap dat je altijd veilig bent.
- Sport, spel en zwemmen.
Het brein heeft af en toe rust nodig om nieuwe informatie goed te blijven opslaan. Niet alleen dat, het is ook
gewoon gezellig en gezond om even te bewegen en met iets anders bezig te zijn. Om die reden is er op het
zomerkamp diversiteit in de activiteiten. Naast het basisprogramma is er tussendoor ruimte voor een goede
concentratieoefening, een lekker potje Levend Stratego, of het trappen van een balletje. Iedere docentbegeleider neemt weer een eigen spelarsenaal mee, al zijn er door de jaren heen wel wat kampfavorieten
ontstaan.
4.6 Deelname & Niveau
In principe is iedereen vanaf acht jaar oud van harte welkom. Goed kunnen lezen is een voorwaarde omdat
we bij alle kampen werken met tekst en het vervelend kan zijn als je daar niet in meekomt. Het enige wat
we verder verwachten is een hoop energie en veel zin in de week. Voor iedereen is er een plekje te vinden.
We hebben deelnemers die al in een aantal producties van “Stage entertainment” stonden of in het
Kinderen voor Kinderen koor hebben gezongen maar ook deelnemers die zich voor het eerst wagen aan de
uitvoerende kunsten. Er zijn echter wel een aantal zaken om rekening mee te houden.
Speciale ondersteuning:
Al onze docenten hebben ruime ervaring in het werkveld. Zowel als uitvoerend kunstenaar en als docent.
Ze zijn echter geen specialist op het gebied van dieet, gezondheid of gedragsproblematiek. Mocht het zo
zijn dat hier voor een kampweek wel behoefte aan is, dan is het verstandig om contact op te nemen met
Xapp. In overleg kan er dan eerlijk gekeken worden of het kamp wederzijds past.
Musicalkamp:
Het musicalkamp is een combinatie van spel, zang en dans dus het is wel handig als je daarvan houdt. Dat
je voorkeur meer ligt bij bijvoorbeeld spel hoeft geen enkel probleem te zijn.
Cinekamp:
Voor ons filmkamp ligt de leeftijdsgrens jaar hoger. Vanaf 9 jaar ben je van harte welkom. De reden
hiervoor is dat er gewerkt wordt met apparatuur en software. Deelnemers gaan deels zelfstandig aan de
slag. Enig inzicht en vorm van zelfstandigheid is daarbij extra belangrijk.
Zangkamp:
Dit kamp kent een kwalitatieve toelatingseis. Niet enkel start het kamp pas vanaf 9 jaar, het richt zich ook
specifiek op één onderwerp. Omdat persoonlijke zangontwikkeling centraal staat is het belangrijk dat we
een ieders niveau goed kunnen inschatten. Om die reden dient er, naast de standaard aanmelding, een
korte zangvideo te worden ingestuurd. De deelnemer dient in elk geval toonvast te kunnen zingen.
TheaterKamp:
Omdat het tijdens deze week niet om spel of zang maar vooral acteer-spel en makerschap gaat kent ook
het TheaterKamp een selectie. Allereerst is het kamp pas toegankelijk vanaf 14 jaar. Het vergt immers
verdere ontwikkeling om als collectief, nieuw materiaal te maken. Een ontwikkeling die gepaard gaat met
het ouder worden. Daarnaast dragen deelnemers van dit kamp meer eigen verantwoordelijkheid, ook daar
past deze verhoogde leeftijdsgrens bij.
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5. Begeleiding
5.1 Docenten/begeleiders
Al onze docenten/begeleiders hebben ruime ervaring binnen het werkveld. Niet enkel op het gebied van de
uitvoerende kunsten. Ook heb het gebied van didactiek en begeleiding is er binnen iedere kamp week
ruime ervaring aanwezig.
5.2 Huisleider
Binnen iedere kampweek is er een huisleider. Dit is een docent-begeleider met tenminste 3 jaar ervaring
binnen ons zomerkamp. De huisleider let, naast de inhoud van de kampactiviteiten ook op de samenhang
en het overwicht. Alle randzaken zoals de huishouding, extra activiteiten en ongevallenregistratie vallen
onder de eindverantwoordelijkheid van de huisleider. De huisleider is daarnaast gewoon docent-begeleider
en werkt dan ook samen met de aanwezig collegae om dit alles goed te laten verlopen.
5.3 Directie
Xapp werd in 2003 opgericht door Björn Zillen waarvan hij de bedrijfsleider is.
Hij is tijdens de kampen niet verbonden aan een specifieke groep maar is wel aanwezig ter ondersteuning
en contact. Tijdens de zomerkamp-periode is Björn tevens het aanspreekpunt voor ouders. Hij wordt hierbij
ondersteund door Veerle Ruizendaal.
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6. Voorstellingen
6.1 Maatwerk
Ieder kamp is maatwerk.
Voor het musicalkamp worden de voorstellingen op maar ontwikkeld. We kiezen er bewust voor geen
bestaande producties in te kopen. Door eigen stukken te produceren kunnen we garanderen dat iedere
deelnemer een significante en passende rol heeft. Iedereen is van grote waarde binnen het stuk. Het kamp
is een week van samenwerken aan een grote productie en niet week waarin er gezamenlijk een paar
hoofdrollen worden ondersteund.
Voor het Cinekamp is hetzelfde van toepassing. Ook voor dit kamp wordt er een scenario op maat
geschreven. Daarnaast worden de deelnemers uitgedaagd met eigen filmopdrachten welke, samen met de
kortfilm, de uiteindelijke filmvertoning vormen.
Bij het zangkamp werken onze specialisten aan samenzang maar ook zeer individueel. Er wordt per
leerlingen gekeken waar ontwikkelingspunten zitten en daar ontvangt iedereen persoonlijke coaching bij. Zo
werkt iedereen naar een uitvoering toe die passend is.
In het TheaterKamp is één en al maatwerk. Onze docenten zijn de hele week bezig om alles, in
samenwerking met de groep te ontwikkelen en te verbeteren. Er wordt continu teruggekoppeld en de
workshops, trainingen en begeleiding worden volledig aangepast aan de behoeftes van de groep.
6.2 Uitvoeringen per kamp
Musicalkamp:
De uitvoering is in het theater op het zomerkampterrein.
Deelnemers hebben een basisset kleding mee en krijgen kostuums en rekwisieten van Xapp.
De musicals duren ongeveer een uur en vormen de afsluiting van de kampweek.
Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd te komen kijken. Na afloop gaat
iedere deelnemer weer met zijn of haar ouders / verzorgers mee naar huis.
Zangkamp:
De uitvoering is in het theater op het kampterrein.
Deelnemers brengen allen een door hen zelfgekozen solo- en één of meerdere groepsnummers.
De benodigde apparatuur als microfoons, geluid en begeleiding wordt volledig verzorgd door Xapp. Een
eventuele geluidsband kan ook zelf worden aangeleverd. Kleding voor op het podium wordt door de
deelnemers zelf meegenomen.
De duur van de uitvoering is sterk afhankelijk van de groepsgrootte maar zal het uur zelden overschrijden.
Ouders, opvoeders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd te komen kijken. Na afloop gaat
iedere deelnemer weer met zijn of haar ouders / verzorgers mee naar huis.
Cinekamp:
De uitvoering van het cinekamp is in de bioscoopzaal van het parkterrein.
De vertoning bestaat uit korte films welke door de deelnemers zelf zijn gemaakt. Vervolgens wordt de
jaarlijkse kortfilm vertoond waarin iedereen zijn eigen rol heeft.
Het geheel duurt ongeveer 30 minuten en de vertoning kan worden gecombineerd met de uitvoering van
bijvoorbeeld het zangkamp.
Ouders, opvoeders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd te komen kijken. Na afloop gaat
iedere deelnemer weer met zijn of haar ouders / verzorgers mee naar huis.
TheaterKamp:
De uitvoeringslocatie van het TheaterKamp varieert. Soms is dit de theaterzaal maar ook locatie
voorstellingen zijn mogelijk. Kleding en attributen zijn eveneens een combinatie van aangeleverd materiaal
vanuit Xapp en zelf meegebrachte elementen. Om dit goed af te stemmen is voorafgaande aan het kamp al
een bespreking geweest met de deelnemers.
Voorstellingen duren gemiddeld zo’n 50 tot 60 minuten. Ouders, opvoeders en andere belangstellenden zijn
van harte uitgenodigd te komen kijken. Na afloop gaat iedere deelnemer weer met zijn of haar ouders /
verzorgers mee naar huis.
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6.3 Registratie
Alle uitvoeringen worden door ons vastgelegd. Na afloop van het kamp ontvangen alle deelnemers een link.
Met deze link is de registratie van hun eigen uitvoering te downloaden. In het geval van het cinekamp
ontvangen de deelnemers een link naar de volledige montage van de kortfilm. Bij de studio-opnames van
het zangkamp worden beelden gemaakt die eveneens gedownload kunnen worden.
Tijdens voorstellingen is het niet toegestaan zelf audio- of video-opnames te maken. Fotograferen is wel
toegestaan maar dan enkel zonder flits.
6.4 Beelden, gemaakt tijdens activiteiten van Xapp
Tijdens de uitvoering van een activiteit kunnen er foto’s of video’s gemaakt worden voor
promotionele/informatieve doeleinden van alle onderdelen van Xapp. Deze foto’s kunnen worden gebruikt
op onze internet-sites, onze socialmediaplatforms, ons drukwerk of andere uitingen. Op deze manier laten
wij de buitenwereld zien wat we doen. U kunt een verzoek tot verwijdering / stoppen van gebruik van een
foto of video, die op deze manier is ingezet, sturen naar info@xapp.nl. Uiteraard kunt u ook voorafgaand
aan het kamp duidelijk maken dat beeldmateriaal niet door Xapp voor bovenstaande doeleinden gebruikt
mag worden.
Registratie van de eindvoorstellingen, videoclips, Cinekamp-producties, Zangkamp (studio)opnames:
deze opnames zijn in het kader van de uitvoering van het zomerkamp noodzakelijk en onherroepelijk.
Het zou bijvoorbeeld betekenen dat het verspreiden en verstrekken van de opnames van een
eindvoorstelling aan ouders niet mogelijk zou zijn. Deelnemen aan het zomerkamp betekent dan ook dat
deelnemer en ouder hiervoor toestemming verleent aan ons om deze opnames te maken en te verspreiden.
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7. Veiligheid
7.1 Roken, alcohol & drugs
Er wordt tijdens de gehele duur van het Xapp ZomerKamp geen alcohol gebruikt door de docenten/
kinderen. In het bijzijn van de kinderen zal niet worden gerookt. Het spreekt voor zich dat drugs niet
toegestaan zijn.
7.2 Algemene regels
Er gelden de normale omgangsregels. Regels m.b.t. bedtijd en nachtrust worden aan het begin van het
kamp aan de deelnemers medegedeeld. Deze regels zijn aangepast aan de groep en de leeftijd van de
deelnemers.
7.3 Toezicht
Docenten zijn 24 uur per dag aanwezig op het park en beschikbaar voor de kamp-deelnemers. Docenten
overnachten op de benedenverdieping van hetzelfde huis als de deelnemers.
Elke kampweek kent een huisleider die zorg draagt voor de dagelijkse logistiek. De directie van Xapp is
tijdens het kamp bereikbaar voor ouders, docenten en deelnemers bij calamiteiten.
7.4 Parktoezicht
Vanuit Summercamp Heino is er algemeen toezicht op het park.
7.5 Registratiesysteem (ongevallen)
Een ongeval, tekenbeet, ernstige heimwee of wespensteek wordt geregistreerd. Na invulling ontvangt de
ouder dit registratieformulier na afloop van het kamp.
7.6 Privacyverklaring
Onze uitgebreide en actuele privacyverklaring staat op: [https://xappzomerkamp.nl/privacybeleid/] Hier vindt
u alle informatie m.b.t. persoonsgegevens, beleid ten aanzien van foto- en videomateriaal en het recht
opgeslagen gegevens te verwijderen.
7.7 Risico-inventarisatie
Xapp heeft een risico-inventarisatie opgesteld en bespreekt deze voor elk kamp met de docent-begeleiders.
Waar nodig wordt er jaarlijks geactualiseerd.
7.8 Hulpdiensten
Hulpdiensten zijn via de receptie van het park of direct door de begeleidende docenten in te roepen.
Telefoonnummers zijn altijd beschikbaar in het huis.
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7.9 Gedragscode docenten
Voor de start van de zomerkampen ondertekenen alle docenten, elk jaar weer, de gedragscode. Hiermee

verklaart de docent de gedragscode te erkennen volgens de gedragscode te handelen.
Er zijn consequenties verbonden aan het niet naleven hiervan.
De gedragsregels voor docenten:
1.
De docent moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en
gerespecteerd voelt.
2.
De docent onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn
waardigheid aantast.
3.
De docent dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk
is. Adresgegevens, medische informatie, e.d. worden als privacygegevens beschouwd.
4.
Wij leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze
samenleving een eigen specifieke cultuur hebben. De docent behandelt alle deelnemers
gelijkwaardig. De docent bezigt geen racistische en/of discriminerende taal.
5.
De docent onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de
deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen docent en deelnemer tot 18
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend
gedrag.
6.
De docent mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken of aanspreken, dat deze aanraking
of bewoording naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
7.
De docent zal tijdens kampen, voorstellingen en dergelijke zeer terughoudend en met respect
omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de slaapkamer of
kleedkamer.
8.
De docent vermijdt zo mogelijk één op één situaties met een deelnemer. De docent heeft geen één
op één contact met een deelnemer in een afgesloten ruimte waarin van buiten geen zicht is op de
binnenruimte.
9.
De docent heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien
dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
10.
Indien de docent gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij
de daarvoor door de aangewezen personen.
11.
De docent krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
12.
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van
bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de docent in de geest van de
gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de bedrijfsleiding of een
door de bedrijfsleiding aangewezen persoon.
Alle docenten, begeleiders, stagiairs of vrijwilligers zijn in het bezit van een V.O.G. (Verklaring Omtrent
Gedrag, screeningsprofiel: 60-Onderwijs)
Vertrouwenspersoon: Veerle Ruizendaal, veerle@xapp.nl en Björn Zillen: bjorn@xapp.nl
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8. Voeding
8.1 Regelmaat
Driemaal daags wordt er door de deelnemers en begeleiders gezamenlijk gegeten in het parkrestaurant.
Dit is de gehele kampweek op vast tijden met uitzondering van de voorstellingsdag. Op deze laatste dag is
het restaurant speciaal voor ons vroeger geopend.
Hieronder staat een overzicht van de etenstijden:
Ontbijt: ongeveer 09:00
Lunch: ongeveer 13:00
Diner: ongeveer 17:30 uur
8.2 Balans
Bij elke maaltijd zijn er opties om uit te kiezen. Bij het buffet is er altijd de mogelijkheid gezond te eten maar
er is ook ruimte voor een lekkere snack. Zo is voor iedereen een goede balans te vinden in zijn of haar
eetpatroon.
Bij het ontbijt bekent dit dat er keuze is uit verschillende soorten brood, crackers of beschuit. Het beleg
verschilt van zoet tot hartig en er is ieder morgen de mogelijkheid een gekookt ei te eten. Daarnaast is er
altijd een selectie aan fruit waarvan iedereen mag pakken. Thee, koffie, melk, en sap zijn ook altijd
aanwezig.
De lunch komt voor het grootste deel overeen met het ontbijt. Tijdens de lunch zijn er broodroosters
beschikbaar. Verder is er de optie om een snack te nemen. Voor vegetariërs is er altijd een passende
variant.
Bij het diner is er altijd de keuze uit twee basis menu’s. Veelal een op aardappel gebaseerde maaltijd met
daarnaast een maaltijd op pasta of rijst basis. Beide menu’s zijn er overigens ook altijd in een vegetarische
variant. Naast deze basis is er de keuze uit verschillende wisselende groentes welke zelf opgeschept
kunnen worden. Daarnaast is er de salade bar voor dagelijkse sla en rauwkost. Ook is er iedere avond de
mogelijkheid om een toetje te nemen. Een overzicht met de verschillende menu’s per dag hangt aan de
buitenkant van het restaurant.
Deelnemers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eetpatroon. Mocht deze echter zeer
afwijken van de norm dan zullen de docent-begeleiders ze daar zeker bij ondersteunen. Eventuele
bijzonderheden kunnen van tevoren gemeld worden en ook daarbij zullen de begeleiders de nodige
ondersteuning bieden.
8.3 Allergieën en diëten
Met de meest voorkomende allergieën kan goed rekening gehouden worden. Lactose kan vermeden
worden evenals gluten. Als het van tevoren gemeld wordt kan dit worden opgenomen in ons week menu.
Zelf passend eten meenemen is, in het geval van allergieën, uiteraard ook toegestaan. In geval van een
(uitgebreide) allergie is het raadzaam van tevoren contact op te nemen. Dan kunnen we gezamenlijk kijken
wat de best passende oplossing is.
Wij houden rekening met deelnemers die vegetarisch eten. Dit dient altijd van tevoren te worden
doorgegeven.
Er wordt geen Halal of koosjer voedsel geserveerd.
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9. Locatie
9 Accommodatie
Xapp huurt sinds 2003 huizen op Summercamp Heino/ The Forest Lodge. Het grote terrein van 16 hectare
bevindt zich in een bosrijke omgeving en omvat ca. 2,5 hectare water. Op het park verblijven naast ons,
uitsluitend kinder- of jeugdgroepen in de leeftijd tot max. 21 jaar met volwassen begeleiders.
De accommodatie kent twee adressen: Summercamp, Schaarshoekweg 1, Wijhe en Forest lodge,
Woolhuisweg 47, Heino
Een huis beschikt over 2, 4, 6 of 8-persoons slaapkamers en een sanitaire gelegenheid.
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10. Kosten
De kosten voor het Musicalkamp bedragen € 414,-.
Voor het Cinekamp zijn de kosten € 479,-.
Voor het Zangkamp zijn de kosten € 489,Voor het TheaterKamp zijn de kosten € 449,Deelnemers van aangesloten jeugdtheaterscholen krijgen een korting van €20,Voor alle kampen geldt:
- Vijf dagen kamp.
- Workshops en lessen van professionele docenten.
- Overnachting in een huis met 4-6 personen op een kamer.
- Docenten-begeleiders zijn 24 uur op het kamp aanwezig.
- Minimaal 1 docent-begeleider per 8 kinderen/jongeren.
- Een theaterzaal, repetitieruimtes en sporthal tot onze beschikking.
- Extra activiteiten als klimmen, zwemmen, avondspellen en broodjes bakken.
- Prima verzorgd ontbijt, lunch en diner in het parkrestaurant
- Xapp heeft 20 jaar ervaring in het organiseren van deze zomerkampen

11. Contact
11.1 Telefoongebruik kampdeelnemers
We raden deelnemers af om een mobiele telefoon mee te nemen. Omdat wij van mening zijn dat de
beleving van het zomerkamp sterker is zonder telefoon en internetgebruik en we miscommunicatie en
heimwee-problemen en zo veel mogelijk willen voorkomen, zullen we de wel meegebrachte telefoons en
andere mobiele apparatuur op een centrale plaats bewaren.
Alleen op hun eigen verzoek worden kinderen na het ontbijt in de gelegenheid gesteld om naar huis te
bellen met de zelf meegebrachte telefoon. Docenten lenen de eigen telefoon niet uit aan deelnemers om te
bellen. De bedrijfsleiding is 24/7 bereikbaar.
11.2 Bezoek
Ouders en vrienden vragen wij niet op bezoek te komen tijdens de kampperiode. Hierdoor kan het
dagprogramma ongehinderd voortgang vinden en worden heimwee-problemen zo veel mogelijk
voorkomen. Op de laatste kampdag zijn alle ouders en andere belangstellenden uitgenodigd om de
eindmusical bij te wonen.
11.3 Post
De kinderen kunnen post ontvangen op de locatie. Het postadres is:
Summercamp Heino
t.a.v. Xapp Zomerkamp
Postbus 39
8140 AA HEINO
Houd er wel rekening mee dat post vertraging op kan
lopen, het gaat door verscheidene handen voordat het
bij de kinderen aankomt.
11.4 Contact met Xapp
Xapp is telefonisch bereikbaar. Kantoor Xapp: 0529
430 249, GSM: 06 219 77 888. Bij geen gehoor,
alleen in noodgevallen: parkreceptie 0572 39 30 49.
Houd er rekening mee dat het GSM bereik op de
kamplocatie, zeker in gebouwen, niet altijd optimaal is.
11.5 Vertrouwenspersoon
Veerle Ruizendaal, veerle@xapp.nl
Björn Zillen: bjorn@xapp.nl
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