WISPERpro
2023
artistieke cursussen voor
leerkrachten en groepsbegeleiders
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staat al jaren voor de klas en zoekt nieuwe invalshoeken voor je lesmateriaal
geeft les in het (deeltijds) kunstonderwijs en hebt nood aan frisse ideeën en thema’s
wil een kunsteducatief project op een creatieve manier uitwerken met je groep
bent freelance kunstdocent en bent benieuwd naar de aanpak van collega’s
studeert straks af als leerkracht/groepsbegeleider en wil graag een extra fundamentje leggen voor je de praktijk induikt

Kortom: je wil jouw groep iets laten leren van of door een artistieke insteek. Aan inspiratie en bouwstenen heb je daarbij nooit genoeg. De WISPERpro cursussen zijn gebaseerd op actieve uitwisseling,
telkens rond een thema dat het bloed van onze eigen educatieve medewerkers sneller doet stromen.

ACTIEVE UITWISSELING

GEDEELDE GEDREVENHEID

Voor een groep sta je vaak alleen: uitwisselen met
vakgenoten doet niet alleen verdraaid veel deugd, het is
ook een uitstekende manier om je inspiratie en goesting te
boosten. Vanuit hun eigen ervaring tonen onze educatieve
medewerkers je hun tips en tricks in het lesmaken én
lesgeven vanuit een artistieke discipline.

Soms draait een cursus meer rond opbouw en aanpak, dan
weer ligt de focus eerder op praktijkmateriaal en
inhoudelijke bouwstenen. Eén ding staat vast: als thema
kiezen onze educatieve medewerkers altijd een onderwerp
waar ze zelf een bijzondere bevlogenheid voor hebben.

Maar ze vertrekken evengoed vanuit de specifieke vragen en
noden die de groep formuleert én de expertise die elke
deelnemer naar de tafel brengt. Je geeft elkaar voortdurend
feedback en ontdekt al doende wat werkt en wat niet.

Daar gaan we in groep rond experimenteren, discussiëren
en uitproberen. We nemen elkaar zo mee in een aanstekelijk
werkproces: aan het einde van de rit keer je zonder twijfel
met een verrijkte geest terug naar je (klas)groep!

ONUITWISBAAR

Als leerkracht of groepsbegeleider laat je op je deelnemers liefst een indruk na waar geen gom
tegen opgewassen is. Geen exacte afdruk van je eigen visie en ideeën - je wil juist permanente
nieuwsgierigheid inprenten. En onuitwisbare openheid, verbeeldingskracht en experimenteerdrift.
Zoiets speel je alleen klaar als je ook jezelf regelmatig op nieuwe ideeën, werkvormen en
bouwstenen trakteert. Voor die bevoorrading halverwege het schooljaar zorgen wij met ons
WISPERpro cursusaanbod!
Want vraag aan elke educatieve medewerker bij WISPER wat hen voortstuwt als docentkunstenaar en je hoort telkens hetzelfde: uitwisseling, uitwisseling, uitwisseling. Geen betere boost
voor je batterijen dan een stevige pingpong en uitbundig geëxperimenteer onder
kunsteducatieve vakgenoten.
Trakteer jezelf dus op een WISPERpro opleiding en geniet nadien van de nieuwe wind onder je
vleugels. Want sterke kunsteducatie, met een onuitwisbaar effect, die zetten we samen neer.
Welkom!!

DANS
THEATER
MUZIEK
BEELDENDE KUNSTEN
FOTOGRAFIE
LITERATUUR
CROSSOVERS
MEER INFO OP WWW.WISPER.BE/PRO
Het volledige creatieproces van
deze brochure (prepress, druk,
afwerking en levering) verloopt
100% klimaatneutraal.

VROEGBOEKACTIE
100% KORTING VOOR JE COLLEGA
Alleen is maar alleen. Daarom geldt op ons
WISPERpro aanbod een bijzondere aanbieding.
Wie vóór 1 december 2022 inschrijft voor één
van onze WISPERpro
cursussen, brengt gratis een collega mee.
WAT MOET JE DOEN?
Schrijf je ten laatste op 31 november 2022 in voor
een cursus naar keuze op www.wisper.be/pro.
Vermeld daarbij de naam van je collega én van jullie
school/organisatie.
Schrijf daarna je collega in, kies daarbij het tarief
gratis PRO deelnemer en vermeld je eigen naam en
die van jullie school/organisatie opnieuw bij de
opmerkingen.
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WISPERpro
GRAHAM TECHNIQUE:
A CONTEMPORARY
APPROACH

DANS
TEACHER: Francesca Orlando
FORMAT: 1 Sunday in Leuven
on 7/5/23 — € 31

ENGLISH

Within the transition between ballet and contemporary dance, Martha Graham is seen as one of the modern dance pioneers
because of her use of new movement qualities, energy, shape, musicality and daring choreographic choices. All those elements
were collected and codified in the homonymous Graham technique.
For this workshop we draw from Graham technique’s principles using a contemporary approach, with the aim to expand on our
personal dance vocabulary and movement understanding.
We start with some hands-on experience of the main principles: contraction, release, shift of weight, opposition and spiral. Next,
we broaden our awareness and dance vocabulary applying those principles to our personal movement exploration. Finally, we
gain more insight into the possibilities, choices and guidelines to lead bodies in motion.
This workshop provides you with fresh tools that will not only enrich your range of expression during dance sessions, but also
provide you with a solid foundation from which you can devise new improvisational assignments for your group. Expect a playful
and explorative day that makes your approach as a dance teacher or facilitator richer, more layered and more grounded.

foto: Jade Sips

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

Do you work on actively creating and experiencing dance and movement with a group? Or do you use movement to stimulate
creativity? Welcome to this day among colleagues, full of eye-openers, working methods, exchange, insight and inspiration.

FOTOGRAFIE

Of je nu pas begonnen bent met lesgeven of al jaren bezig bent en nieuwe input zoekt: in een groep van mededocenten leer je
bij, stem je af en raak je zonder twijfel nog geïnspireerder!

BEELDENDE KUNSTEN

Wat er nog allemaal aan bod kan komen? Zorgen voor een veilig kader én zorgen voor uitdaging. Omgaan met verschillende
niveaus, mogelijkheden en achtergronden binnen een groep. Het variëren op thema’s in een lessenreeks. Mogelijkheden om te
improviseren in groep. En meer.

MUZIEK

Tijdens deze tweedaagse reflecteren we samen over inspiratiebronnen, methodische kaders, opbouw van lessen en manieren
om ideeën te concretiseren. Al doende komen we tot praktijkmateriaal. We benaderen (nieuwe) dans- en bewegingsoefeningen
van alle kanten. We stellen ons de vraag hoe we tot een stapsgewijze en logische opbouw van een dansles of lessenreeks
kunnen komen.

THEATER

Als docent of begeleider van groepen geef je ontzettend veel van jezelf: je bent constant bezig met het omzetten van ideeën,
de zoektocht naar inspiratie of het uitproberen van nieuwe (werk)vormen. Af en toe uitwisselen met vakgenoten kan daarom
ontzettend verrijkend en voedend zijn!

LITERATUUR

BEGELEIDING: Mileen Borgonjon,
Francesca Orlando
FORMULE: 1 weekend zonder overnachting in Gent vanaf 4/2/23 — € 77

DANS

DANSLESSEN:
OPBOUW EN
METHODIEK

WISPERpro
PRAKTIJKMATERIAAL
VOOR
THEATERDOCENTEN

THEATER
BEGELEIDING: Joke Cant
FORMULE: 2 dagen in Gent tijdens de
paasvakantie vanaf 11/4/23 — € 77

Je ontwikkelt de vaardigheid om een stapsgewijze en logische opbouw van een theaterles te maken. We besteden ook aandacht
aan jouw manier van lesgeven en je eigen rol als begeleider van een creatief proces. Nadien kan je onmiddellijk aan de slag met
de inspiratie en handgrepen die je tijdens deze opleiding aangereikt werden.
Voor iedereen die input zoekt voor het maken en begeleiden van dramalessen: theaterdocenten, leerkrachten en jeugdwerkers.
In deze tweedaagse komen zowel lesopbouw, begeleidersstijl als theaterdoelstellingen en –inspiratie aan bod.

TERUGKOMDAG VOOR
THEATERDOCENTEN

BEGELEIDING: Eva De Mulder, Joke Cant
FORMULE: 1 zaterdag in Gent
op 10/6/23 — € 47

Een dag voor iedereen die eerder al de WISPERpro opleiding Praktijkmateriaal voor theaterdocenten volgde én voor meer ervaren begeleiders van theaterlessen. Onder vakgenoten wisselen we uit over waar we mee bezig zijn en welke mogelijkheden én
moeilijkheden we daarbij ervaren.
Vooraf kan je zelf ook inhoudelijke suggesties doormailen: een specifieke vraag rond opbouw of werkvorm? Nood aan een les
rond een bepaald thema? Op zoek naar inspiratiemateriaal? Wij zorgen tijdens deze terugkomdag voor input die zoveel mogelijk
is toegespitst op de vragen die we vooraf ontvangen.

foto: Jade Sips

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

Twee dagen lang krijg je als theaterdocent concreet praktijkmateriaal aangeboden en leer je op een inventieve manier je eigen
theateroefeningen te bedenken.

Wat maakt de opbouw van een theaterles interessant en boeiend voor een groep? Welke werkvormen bestaan er? In welke mate
sturen thema, groepsdynamiek en doelstellingen van je les de werkvormen die je kiest? Waar begin je? En hoe kan je van de ene
oefening naar de andere gaan?
Deze online dag volg je van thuis uit en focust op lesopbouw voor iedereen die input zoekt bij het maken en begeleiden van
dramalessen: theaterdocenten, leerkrachten en jeugdwerkers. Je krijgt concreet praktijkmateriaal en handgrepen aangereikt
waarmee je nadien onmiddellijk aan de slag kan.
Ook geschikt voor wie deze cursus al eerder volgde! Eva voorziet elk jaar nieuwe voorbeeldoefeningen en -werkvormen.

VOORSTELLINGEN
MAKEN MET
JONGEREN

BEGELEIDING: Eline George
FORMULE: 2 dagen in Leuven tijdens
de paasvakantie vanaf 3/4/23 — € 93

LITERATUUR

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMAT: online sessie van 1 dag tijdens de
paasvakantie op 5/4/23 — € 23

FOTOGRAFIE

WERKVORMEN
BEDENKEN VOOR EEN
THEATERLES

MUZIEK

Verwacht je aan een prikkelende onderzoekstweedaagse!

THEATER

Ook andere aspecten van theatermaken met jongeren komen aan bod. We testen improvisatie-oefeningen uit, onderzoeken hoe
we tot de beste outcome van een opdracht kunnen komen, reflecteren over het tot stand komen van een voorstelling (rond een
thema of juist: uit het niets) ...

DANS

Binnen een groep van gedreven theaterdocenten geven we elkaar raad en daad om met jongeren aan een voorstelling te werken.
We gaan daarbij zelf al spelend aan de slag om onze eigen opdrachten aan den lijve te ondervinden. De hamvraag: hoe zetten we
jongeren aan tot spelen? Hoe kunnen we opdrachten optimaliseren om zoveel mogelijk uit hen te halen?

BEELDENDE KUNSTEN

Voorstellingen met jongeren maken is het leukste wat er is! Denk jij er ook zo over? Of jeukt het om je erin te verdiepen? Kom dan
samen met ons actief onderzoeken!

WISPERpro

BEGELEIDING: Bart Callebaut
FORMULE: 2 dagen in Leuven
tijdens de krokusvakantie vanaf
24/2/23 — € 77

Tijdens deze tweedaagse voor lesgevers benaderen we stemvorming vanuit verschillende invalshoeken: stem en creativiteit
(improvisatie & compositie), stemsturing (bewuste én onbewuste technieken), ritmisch stemgebruik vs. harmonisch zingen met
groepen, spreek- en zangstem, vaardigheden van een docent (o.a. dirigeren), het gebruik van een loopstation en effecten tijdens
zanglessen ...
Je krijgt enerzijds concrete oefenstof en inspiratie om je eigen lessen of vormingssessies actief, actueel én heel muzikaal te maken. Anderzijds krijg je input op methodisch vlak en ontdek je een gestructureerde manier om via muzikale middelen de persoonlijke vaardigheden (stemtechniek, muzikaliteit, creativiteit) van mensen te ontwikkelen. Je maakt kennis met een doelenschema
en een didactiek voor zanglessen: zangtechniek, samenzang, experimenteel stemgebruik.
We richten ons ook op specifieke oplossingen die een zangdocent moet kunnen verzinnen, zoals het omgaan met verschillende
niveaus binnen één groep of met het ontbreken van techniek. Bij de cursus hoort een uitgeschreven verslag van de oefeningen
en methodes.

PERCUSSIE MET
GROEPEN

BEGELEIDING: Bart Callebaut
FORMULE: 1 dag in Leuven tijdens de
krokusvakantie op 21/2/23 — € 39

Voor iedereen die kinderen, jongeren of volwassenen op een actieve manier wil laten kennismaken met ritme en percussie!
Deze opleiding heeft verschillende invalshoeken: het maken en ontwerpen van ritmes en grooves, percussie-instrumenten en
bruikbare materialen waarmee we een boeiend samenspel kunnen maken, stijlen en culturen, de cross-over tussen percussie en
andere kunstdisciplines zoals dans/beweging en beeld ...
Verwacht input en inspiratie om je eigen lessen heel actief, muzikaal en actueel te maken. Daarnaast krijg je een methode aangereikt om via muzikale middelen de persoonlijke vaardigheden van mensen te ontwikkelen en daarbij hun muzikaliteit en creativiteit
te vergroten.

foto: Jade Sips

DANS
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BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

STEMVORMING EN
PRAKTIJKMATERIAAL
VOOR ZANGDOCENTEN

MUZIEK

MUZIKAAL AAN DE
SLAG MET JONGE
KINDEREN

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 1 weekend zonder overnachting in Gent tijdens de paasvakantie
vanaf 1/4/23 — € 77

FOTOGRAFIE
BEELDENDE KUNSTEN

Bespeel je zelf een instrument? Gitaar, ukelele, xylofoon ... Breng het zeker mee!

MUZIEK

Welke werkvormen kunnen we toepassen bij het samenspelen of -zingen? Welke materialen en instrumenten zijn er en hoe
kunnen we ze gebruiken? Wat zijn mogelijke bronnen van inspiratie? Je komt achter het antwoord op deze en andere relevante
vragen terwijl je actief aan de slag gaat met vakgenoten.

THEATER

We zoeken uit wat jou en jouw groep plezier geeft, waar jouw sterktes als begeleider zitten en hoe we die kunnen aanwenden. We
leren hoe we een eenvoudig kinderlied kunnen maken rond een bepaald thema.

DANS

Of je nu zoekt naar een manier om een jaarthema in een muzikaal programma te gieten of gewoon nood hebt aan nieuwe input
of invalshoeken bij het musiceren met je groep: in deze cursus krijg je handige tools aangereikt die je onmiddellijk kan integreren
in jouw (les)praktijk.

LITERATUUR

Je werkt dagelijks met jonge kinderen of kleuters en wil graag samen met hen actief muzikaal aan de slag?

WISPERpro
OPSTARTERS VOOR
BEELDENDE LESSEN

BEELD
BEGELEIDING: Veerle Derave,
Liesbet Verschueren
FORMULE: 1 dag in Gent tijdens de
paasvakantie op 5/4/23 — € 47

En dan begint het. Bij een goede lesopening is de helft van je opzet al geslaagd en heb je - afhankelijk van de situatie - de aandacht gericht, een sfeer geïnstalleerd, een thema ingeleid, nieuwsgierigheid gewekt, ruimte gegeven om te wennen en toe te
komen ... Een object in het lokaal, een vraag, een anders ingerichte ruimte, een eenvoudige oefening, een citaat of een gesprek ...
En je maakt verbinding met het thema van je les.
Deze WISPERpro opleiding draait volledig rond een goede start van jouw beeldsessies. De hele dag ervaar je in de praktijk verschillende lesopeningen en creëer je op basis van lesconcepten zelf doelgerichte en uitdagende opstarters voor jouw sessies.
We testen samen uit wat werkt en sluiten de dag af met een variatie aan openers voor beeldende lessen.

foto: Rudy Carlier

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

Je hoort weleens dat de eerste 7 minuten de belangrijkste momenten zijn van een les. Als docent of leraar zet je je voelsprieten
op scherp van zodra de deelnemers binnenkomen. Soms beslis je na een snelle eerste blik om de les anders aan te pakken of
de start om te gooien.

WERKVORMEN VOOR
VERBEELDING

BEGELEIDING: Liesbet Verschueren
FORMULE: 1 dag tijdens de krokusvakantie
in Gent op 22/2/23 — € 47

Je wil graag de input van je groep stimuleren én ook echt inzetten tijdens de oefeningen en opdrachten die je hen geeft. Hoe
kom je te weten wat er speelt in de leefwereld van de kinderen, jongeren of volwassenen waarmee je werkt? En hoe zet je deze
ideeën om in interessant lesmateriaal?
Ideeën sprokkelen en selecteren is een eerste stap om een boeiende sessie in elkaar te steken voor je groep. Via korte speelse
oefeningen word je uitgedaagd om zelf ideeën te genereren, open te staan voor ideeën van anderen en zelf actief beeldend aan
de slag te gaan.
Een dag lang word je ondergedompeld in concreet praktijkmateriaal en leer je op een inventieve manier beeldende oefeningen
te bedenken. Je ontwikkelt de vaardigheid om daarmee een stapsgewijze, logische en inspirerende les te maken. Nadien kan je
onmiddellijk aan de slag met de inspiratie en handgrepen die je tijdens deze dag aangereikt worden.

FOTOGRAFIE

BEGELEIDING: Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 dag in Leuven tijdens de
krokusvakantie op 24/2/23 — € 47

BEELDENDE KUNSTEN

PRAKTIJKMATERIAAL
VOOR BEELDENDE
DOCENTEN

MUZIEK

Na deze dag heb je een verzameling strategieën die de verbeelding bij individuen en groepen als vanzelf in gang zetten. De sessie
vertrekt vanuit het beeldend domein (tekenen, assembleren, construeren) maar je kan ook meedoen vanuit een andere achtergrond en zelf de vertaling naar jouw domein maken.

THEATER

Daar gaat het om: deze dag bespelen we verschillende vormen van verbeelden – we zoeken naar de diversiteit in de beleving van
de werkelijkheid, we verbinden uiteenlopende dingen en vullen de lege ruimte in, we keren om, veranderen en zien mogelijkheden, we visualiseren ideeën.

DANS

Veel beeldende activiteiten doen beroep op de fantasie en de vrije verbeelding van de leerling/deelnemer. Om onbevangen en
zonder schroom te fantaseren en te verbeelden heb je vertrouwen nodig, én prikkelende opdrachten. In deze WISPERpro opleiding leer je gericht opdrachten enten op die specifieke vorm van verbeelden (onverwacht, onlogisch, nieuw). Opdrachten die
het verbeelden uitdagen en trainen, op een veel efficiëntere manier dan aanmoedigingen als “alles mag” of “gebruik je fantasie”.

LITERATUUR

Je stapt de trein op en ziet daar een handtas met de inhoud wijd verspreid op de grond liggen. In eerste instantie ga je niet kijken
naar de compositie, de kleuren en texturen, de toevallige ordening. Je verbindt oorzaak en gevolg. Je denkt aan wat er gebeurd
kan zijn. Die vorm van verbeelding hebben we dagelijks nodig.

WISPERpro
FOTOBEELDEN EN
TEKST VOOR
ANDERSTALIGEN

FOTOGRAFIE
BEGELEIDING: Sara Lamens
FORMULE: 1 dag in Gent tijdens de
paasvakantie op 4/4/23 — € 53

Deze cursus verbindt taal met fotografie. Een foto leidt naar een zorgvuldig gekozen woord en vormt een aanleiding tot een nieuw
beeld, waarna het woord weer samenkomt, als papieren letter, als een projectie, als een gedrukte zin of collage op foto.
Samen ondervinden we werkvormen om met anderstaligen te spreken met beelden en eenvoudige woorden.

foto: Katarina Febu

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

Tenen, zand, boek, gras, mond, ladder, wolk … Woorden roepen bij iedereen eigen gevoelens en verhalen op. Gevoelens worden
kleur, een beeld, een foto.

WISPERpro
FEEDBACK OP
TEKSTEN GEVEN ÉN
KRIJGEN

LITERATUUR
BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 1 dag in Gent tijdens de
krokusvakantie op 21/2/23 — € 44

foto: Jade Sips

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

Tijdens deze cursus zoeken we samen uit waar de do’s en don’ts zitten. Daarvoor werken we met eigen tekstmateriaal: we
schrijven ter plaatse en je brengt ook een zelfgeschreven tekst van max. 1 A4 mee. We helpen elkaar vooruit door opbouwende
en bruikbare feedback te geven én te krijgen.

LITERATUUR

Hoe ga je om met de tekst van een ander? Waar let je (niet) op? En vooral: hoe breng je je bemerkingen en bedenkingen op een
constructieve manier aan de man of vrouw? Feedback geven is één ding, feedback krijgen een ander ...

WISPERpro

BEGELEIDING: Liesbet Verschueren,
Yannick Van Loo
FORMULE: 4 zondagen in Gent vanaf
5/2/23 — € 154

Deze pittige reeks is er voor iedereen die zijn eigen (kunst)educatieve praktijk wil verruimen door samen met professionele
lotgenoten een aanstekelijk onderzoek en dito discussies aan te gaan. Deze editie pakken we vanuit de domeinen muziek & beeld
een brandend actueel vraagstuk uit de kunsteducatie aan:
Moeten we, kijkend naar hedendaagse beeldende kunst en de hedendaagse muziekscène, opvattingen over muziek- en
beeldonderwijs in vraag stellen? Kan de evolutie van de kunsten zelf de kunsteducatie beïnvloeden? Welke nieuwe
perspectieven biedt hedendaagse muziek het onderwijs? Welke handvaten en lesconcepten kan de hedendaagse kunst
ons bieden?
Iedere sessie start met een input van de educatieve medewerkers van WISPER – nu eens in aparte disciplinegroepen (muziek of
beeld), dan weer samen. Die input vormt het vertrekpunt voor een actief werkproces waarbij praktijkervaring, reflectie, discussie
en onderlinge uitwisseling een belangrijke plaats innemen.
We zetten educatieve experimenten op poten, waaraan iedereen meedoet vanuit zijn eigen ervaringen en achtergrond. Dat zorgt
voor een wervelende en leerrijke dynamiek, waarbij je je nu eens volledig kan laten gaan als deelnemer en dan weer kennis deelt
vanuit jouw specifieke onderwijs-expertise.
Om het maximum uit deze cursus te halen, moet je vertrouwd zijn met minstens één van deze artistieke disciplines: beeldende
kunsten of muziek en ben je actief in een educatieve setting. Die artistiek/educatieve bagage is een voorwaarde om zelfstandig
oefeningen te kunnen maken of te verzamelen vanuit jouw kunstvorm.

foto: Rudy Carlier

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

KUNSTEDUCATIEVE
VRAAGSTUKKEN:
BEELD EN MUZIEK

CROSSOVER

KUNSTEDUCATIE MET
ANDERSTALIGEN

BEGELEIDING: Bart Callebaut
FORMULE: 1 zaterdag in Leuven
tijdens de krokusvakantie
op 18/2/23 — € 47

We pakken het niet theoretisch aan maar brengen alles meteen in de praktijk door zelf te zingen, dansen, acteren en beelden te
maken. Tijdens deze cursus willen we vooral ervaringen uitwisselen en inspireren. Met een open blik. Want onze samenleving én
kunsteducatie kunnen kleur goed gebruiken.

FOTOGRAFIE

kennis van het Nederlands: actief en passief
de kracht van non-verbale communicatie
culturele taboes: hoe verschillen overstijgen?
leerculturen: bepaalt je achtergrond de manier waarop je leert?
traditionele cultuureducatie vs. kunsteducatie in een hedendaagse praktijk met focus op creativiteit

BEELDENDE KUNSTEN

•
•
•
•
•

MUZIEK

Onder meer deze thema’s komen aan bod:

THEATER

Deze dag is dan ook bedoeld voor begeleiders die zich willen verdiepen in kunsteducatie - vertrekkend vanuit muziek, dans,
theater of beeld - als middel én doel bij het omgaan met diverse groepen.

DANS

Omgaan met die verschillen is een hele uitdaging en een boeiende zoektocht! Kunsteducatie vormt daarbij een vruchtbare
context: ze staat open voor verscheidenheid en biedt een universele taal die mensen verbindt.

LITERATUUR

Als begeleider krijg je steeds vaker te maken met groepen waarin verschillende talen en etnisch-culturele achtergronden
vertegenwoordigd zijn.
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