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VOOR WIE?
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•
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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. Doe er je voordeel mee!

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!

OLIE OP HET VUUR

Kunsteducatie: een verdomd prachtige missie. Kinderen, jongeren of volwassenen samenbrengen op
een manier die hun verwondering en geestdrift voor kunst actief aanwakkert, daarvoor mag je ons dag en
nacht wakker maken. En als je deze brochure in handen kreeg, is de kans groot dat jij er ook zo over denkt.
Maar die prachtige missie is allesbehalve een eenvoudige taak. Groepen kunnen soms ondoorgrondelijk
lijken. Werkvormen die de ene keer inslaan als een bom, kunnen binnen een andere context op een pak minder
enthousiasme rekenen. En nieuwe opdrachten bedenken wanneer je inspiratieniveau laag zit: geen lachertje.
Wie daarover kan meepraten, zijn onze educatieve medewerkers. Met hun stevige praktijkervaring in actieve
kunsteducatie en een ontembare passie voor hun vak, nodigen ze je ook komend (school)jaar uit voor een
WISPERpro cursusaanbod, helemaal op maat van groepsbegeleiders in kunsteducatie.
Heb je nadien hét wondermiddel voor onfeilbare groepsbegeleiding in handen? Dat zou maar saai zijn. Wel ga
je naar huis met vonkende nieuwe inzichten, tal van handige tips en een tot de rand gevuld vat vol inspiratie,
klaar om die prachtige gedeelde missie van ons weer vol vuur in de praktijk om te zetten!
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VROEGBOEKACTIE
100% KORTING VOOR JE COLLEGA
Alleen is maar alleen. Daarom geldt op ons WISPERpro
aanbod een bijzondere aanbieding. Wie vóór 1 december
2021 inschrijft voor één van onze WISPERpro
cursussen, brengt gratis een collega mee.
WAT MOET JE DOEN?
Schrijf je ten laatste op 31 november 2021 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.

Het volledige creatieproces van
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100% klimaatneutraal.
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Alle foto’s in dit magazine werden genomen tijdens WISPER-cursussen door fotograaf RUDY CARLIER.

WISPERpro
TRANSLATING IDEAS
AND STORIES INTO
MOVEMENT

DANS
TEACHER: Tara D’Arquian
FORMAT: 1 day in Ghent during the
Easter Holiday on 4/4/22 — € 39

ENGLISH

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

To guide your group from a mental concept, a story or an idea towards physical movement can be a complicated task. What
can you do as a teacher or group coach to help translate ideas into movement? How can a concept or a daily life story be an
inspiration and starting point for dance?
During the first part of this workshop, you will experiment together using different tools to transform a broad range of stimuli
(conceptual ideas, emotions, facts, narrative threads,...) into dance and movement.
During the second part, you are invited to apply and further develop these tools in light of your own movement practice and
research with groups. What are possible narratives, themes or ideas in your groups? How can you find and touch those stories ?
And how to come to different dance translations?

MOVEMENT
IMPROVISATION WITH
GROUPS

TEACHER: Francesca Orlando
FORMAT: 1 day in Leuven during the
Spring Holiday on 28/2/22 — € 36

ENGLISH

Actively creating and experiencing movement together is the aim of your group sessions? Or do you use movement to
stimulate creativity? Join us for a day filled with eye-openers, tools, exchange, insights and inspiration with fellow teachers and
group coaches.
This workshop finds its frame and inspiration mainly in the Laban movement method. A core of this interesting research has
been to give clear names, a vocabulary to movement qualities and movement in general. The Laban notation became a proper
detailed language. This ‘notation’ is still used today by dancers, actors, musicians and other professions working with body and
movement, such as physiotherapists and psychologists.
For our reflection together we will start from the themes and parameters that are pillars in the Laban notation: space, weight, time,
flow, … We will build language and consciousness about those parameters that can enrich our movement and dance work with
groups. We gain insight into possibilities, choices and cues to guide bodies in motion.
This course offers you new tools to not only enrich the vocabulary used in dance sessions, but also to provide a stable base from
which you can come up with new improvisation tasks for your group. Expect a fun day full of discoveries that make your dance
guidance richer, more layered and more grounded!

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: 2 dagen in Gent tijdens de
paasvakantie vanaf 5/4/22 — € 72

DANS

DANSLESSEN:
OPBOUW EN
METHODIEK
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LITERATUUR

PRAKTIJKMATERIAAL
VOOR
THEATERDOCENTEN

THEATER
BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMULE: 3 dagen in Leuven tijdens
de paasvakantie vanaf 6/4/22 — € 108

Drie dagen lang krijg je als theaterdocent concreet praktijkmateriaal aangeboden en leer je op een inventieve manier je eigen
theateroefeningen te bedenken. 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.
We focussen elke dag op een ander aspect: bouwstenen van het theater, sessies ontwikkelen (lesopbouw) en het begeleiden
zelf. Nadien kan je onmiddellijk aan de slag met de inspiratie en handgrepen die je tijdens deze driedaagse aangereikt worden.
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die input zoekt voor het maken en begeleiden van dramalessen: theaterdocenten, leerkrachten en jeugdwerkers. In deze driedaagse komen zowel lesopbouw, begeleidersstijl als theaterdoelstellingen en –inspiratie
aan bod.

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.

VOORSTELLINGEN
MAKEN MET
JONGEREN

BEGELEIDING: Eline George
FORMULE: 2 dagen in Gent tijdens de
paasvakantie vanaf 4/4/22 — € 86

LITERATUUR

BEGELEIDING: Eva De Mulder
FORMAT: online sessie van 1 dag tijdens de
paasvakantie op 11/4/22 — € 22

FOTOGRAFIE

WERKVORMEN
BEDENKEN VOOR EEN
THEATERLES

MUZIEK

Verwacht je aan een prikkelende onderzoekstweedaagse onder vakgenoten!

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
MUZIEKLESSEN MAKEN
EN AANBIEDEN

MUZIEK
BEGELEIDING: Bart Callebaut
FORMULE: 3 dagen in Leuven
tijdens de krokusvakantie vanaf
2/3/22 — € 129

LITERATUUR

Je wil jouw groep op een actieve manier laten kennismaken met muziek of je wil muziek inzetten als middel om de creativiteit te
boosten in jouw (les)praktijk? Welkom op deze intensieve driedaagse waarin de verschillende aspecten van muziekbegeleiding
belicht worden.
We besteden aandacht aan zingen, muziek maken (instrument en samenspel) en percussie in groep. We kijken naar improvisatie
en compositie en de vaardigheden van een muziekbegeleider. Ook het maken van muziekopnames (met de computer) komen
aan bod!
Verwacht input op twee vlakken. Ten eerste krijg je concrete oefenstof aangereikt: inspiratie om je eigen lessen of vormingssessies actief, muzikaal en actueel te maken. Ten tweede werken we rond methode: een gestructureerde manier om via muzikale
middelen de persoonlijke vaardigheden van mensen te ontwikkelen en hun muzikaliteit en creativiteit te vergroten. Je maakt
kennis met een doelenschema en een didactiek voor muziekeducatie.

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

Bij de cursus hoort ook een uitgeschreven verslag van de oefeningen en methodes.
Verwacht geen theoretische uiteenzettingen: muziek staat centraal! We richten ons vooral op specifieke situaties en vragen
waarmee je als muziekbegeleider geconfronteerd wordt: musiceren zonder techniek, creatieprocessen begeleiden van inspiratie tot muzikaal product, omgaan met tegenstellingen (pop vs. klassiek, jong vs. oud, akoestisch vs. elektrisch, commercieel vs.
traditioneel). Daarbij staan we ook stil bij muzikale ontwikkeling bij verschillende leeftijden en doelgroepen.
De uitwisseling van de ervaringen onder de deelnemers is een wezenlijk onderdeel van deze WISPERpro. Ervaren, uitproberen,
reflecteren: de ideale mix voor de muziekbegeleider!

MUZIKAAL AAN DE
SLAG MET JONGE
KINDEREN

BEGELEIDING: Yannick Van Loo
FORMULE: 2 dagen in Gent tijdens de
paasvakantie vanaf 16/4/22 — € 72

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.
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.
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.

LITERATUUR

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

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

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

WISPERpro

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

KUNST INFILTREREN
IN JE DAGELIJKSE
LESSEN

BEELD
BEGELEIDING: Marissa Van Mourik
FORMULE: 1 dag in Leuven tijdens
de paasvakantie op 8/4/22 — € 43

Hoe kan je (beeldende) kunst linken aan je dagelijkse lessen? Kun je je leerlingen anders motiveren en tegelijk beter leren kennen
via kunst? Krijg zicht op de oneindige mogelijkheden die beeldend werken biedt, en hoe dagelijkse onbenulligheden wel degelijk
een hele schat aan waardevolle inspiratie in zich dragen. We beperken ons ook niet tot één enkele techniek, maar trekken gewoon een heel register open.
Kom mee onderzoeken en wij brengen inspiratie, veel inspiratie. Je gaat gegarandeerd naar huis met ideeën die je dagelijkse
lesgebeuren een boost geven! Nog één ding: je moet zelf je handen vuil willen maken. Een absolute voorwaarde om mee te doen
aan deze cursusdag!
Belangrijk: deze cursus draait niet om het vertalen van om het even welk vak of lesinhoud naar beeldende opdrachten. Wel krijg
je tools en inspiratie aangereikt voor opdrachten met een beeldende/visuele/conceptuele insteek, die meer betrokkenheid en
groepsdynamiek genereren bij je klasgroep.

BEELDEND
IMPROVISEREN

BEGELEIDING: Liesbet Verschueren,
Veerle Derave
FORMULE: 1 dag in Gent tijdens de
krokusvakantie op 28/2/22 — € 43

Het fijne aan beeldend werken is het tastbare resultaat. Het is er, het kijkt je recht in de ogen. Maar even vaak vormt juist de focus
op de opbrengst een belemmering, zeker bij het improviseren. Wordt het iets goeds? Elke keer weer moet je beslissen - klaar
voor de vuilbak of toch maar bewaren?
Hoewel het improvisatieproces juist niet resultaatgericht is en vooral bedoeld is om ervaringen en inzichten op te doen, klinkt de
roep van het product vaak al te dwingend. Ook als beeldend docent ervaar je hoe een fixatie op de uitkomst bij je leerlingen kan
leiden tot een teleurstelling.
Andere artistieke disciplines kampen minder met dat probleem: het resultaat van dansant, muzikaal of theatraal improviseren is
minder permanent en “vervliegt” sneller.
Op deze dag lenen we dan ook werkvormen uit deze andere disciplines om met groepen beeldend te improviseren. Om deelnemers te leren nieuwe en onverwachte omstandigheden te omarmen. Om hen aan te moedigen om hun plannen voortdurend bij
te stellen met een nieuwsgierige blik op wat gaat komen.
We werken met verschillende materialen en thema’s tijdens groepsopdrachten. We ondervinden en bespreken met elkaar hoe
deze improvisatiestrategieën aan de deelnemers het vertrouwen schenken om verder te gaan dan hun eerste idee.

DE KUNST VAN
(IM)PERFECTIE

BEGELEIDING: Sandra Verkaart
FORMULE: online sessie van 1 dag tijdens
de krokusvakantie op 5/3/22 — € 36

BEGELEIDING: Liesbet Verschueren
FORMULE: 1 dag in Gent tijdens de
paasvakantie op 5/4/22 — € 43

In kunsteducatie is er geen juiste uitkomst. Het beeld van de deskundige meester vs. de onwetende leerling maakt er plaats voor
de gedeelde drijfveer om nieuwe informatie te zoeken en nieuwe dingen uit te proberen.
Ook in de beeldende kunsten speelt het uitproberen een grote rol: in het vormgeven, het onderzoeken van materialen, het vragen
stellen aan jezelf. De vraag is daarbij een educatieve werkvorm geworden. Hoe? Zou het? Denk je? Proberen we? Hoe zie jij het?
En jij dan? Waarom niet?
De vraag verbreedt je horizon, doet meerdere mogelijkheden overwegen. Vragen stellen is ook: redeneren. Niet alleen in je hoofd,
maar ook bij wijze van concreet, materieel handelen met gereedschap of je tekenend of handelend lichaam.
Hoe zet je in kunsteducatie groepen en individuen aan tot vragend beeldend creëren? Kan je een opdracht zodanig construeren
dat het een vraag wordt? Kan de aard van de opdracht het zoeken naar meerdere antwoorden ontwikkelen bij kinderen, jongeren
en volwassenen? Deze dag heeft een actieve insteek: praktische en stimulerende vragen sturen je naar speels zoeken en
proberen met vorm en materie. We analyseren verschillende vraagprocessen en oefenen het stellen van vragen op elkaar.

FOTOGRAFIE

DE VRAAG ALS
KUNSTEDUCATIEVE
WERKVORM

BEELDENDE KUNSTEN

De kunsten als tegenwicht voor perfectionisme. Wie durft?

MUZIEK

Je krijgt input op twee vlakken. Ten eerste krijg je concrete oefenstof aangereikt: inspiratie om je eigen sessies actief, beeldend
en laagdrempelig te maken. Ten tweede werken we rond methodiek: een gestructureerde manier om via beeldende middelen de
persoonlijke vaardigheden van mensen te ontwikkelen en hun creativiteit te vergroten.

THEATER

Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld en jullie werken zelf nieuwe methodes uit. We gaan zelf actief en beeldend aan de
slag terwijl we het hebben over jouw rol als begeleider in de strijd tegen perfectionisme. Hoe reageer je zelf op fouten? Geef jij
complimenten over het proces (en niet enkel over het eindresultaat)? Waar ben je precies bang voor? Wat is het ergste dat er kan
gebeuren? Hoe vaak ga je samen op zoek naar oplossingen? Ook de kracht van groepsdynamiek komt aan bod.

DANS

Word jij als kunsteducator ook geconfronteerd met perfectionisme als blokkade in de groepen waarmee je werkt? In deze cursus
bieden we je artistieke oefeningen aan die het maken van fouten aanmoedigen! De docent werkt zelf vanuit een beeldend kader,
maar begeleiders met alle mogelijke achtergronden zijn welkom om deel te nemen.

LITERATUUR

Creativiteit neemt toe naarmate je fouten durft toelaten, vrijuit kan experimenteren en bereid bent om het onverwachte te omarmen. Maar een perfectionistische houding kan dat alles behoorlijk in de weg zitten.

WISPERpro
FOTOGRAFISCHE
INSTALLATIES

FOTOGRAFIE
BEGELEIDING: Sara Lamens
FORMULE: 1 dag in Gent tijdens de
paasvakantie op15/4/22 — € 49

LITERATUUR

Wat gebeurt er als we een fotografisch beeld (meer) ruimte geven? Wanneer een plat geprint beeld plots beweegt, staat of een
object wordt? Deze dag verkennen we fotografie als een installatie. We plaatsen geprinte én digitale beelden in de ruimte. We
transformeren pixels tot materie zodat fotografische beelden een fysieke ervaring oproepen.
We werken met meegebrachte eigen foto’s (print en digitaal) en beschikbare beelden uit het atelier en online. We projecteren
digitale beelden op lagen, vormen, transparanten of textuur, op plafond of grond. We maken opstellingen, bespreken,
herorganiseren, fotograferen en ontdekken mogelijkheden om een ruimte, materialen en pixels als één geheel te laten werken.
Kunnen we een groepsinstallatie maken? Laten we de dialoog elkaars werken beïnvloeden of zoeken we elk apart een andere
plek op in de ruimte? En kan onze fotografische installatie op haar beurt weer fotografisch onderwerp worden? Allemaal vragen
die het vertrekpunt vormen van een boeiende dag vol experimenten!

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

Inspiratie halen we onder meer uit Bill Viola, William Kentridge, Jacqueline Mesmaeker en theaterproducties.

WISPERpro
DE VERBEELDING
IN DE PEN PRIKKELEN

LITERATUUR
BEGELEIDING: Joke Depuydt
FORMULE: 1 dag in Leuven tijdens de
krokusvakantie op 28/2/22 — € 42

FOTOGRAFIE
BEELDENDE KUNSTEN
MUZIEK
THEATER

Met welk literair genre je ook aan de slag wil, voor welke leeftijdscategorie of welk niveau ook, na deze schrijfdag onder vakgenoten weet je de verbeelding in elke pen te stimuleren.

DANS

In deze WISPERpro laten we dan ook heel wat schrijfopdrachten op je los. Die mag je naar hartenlust stelen en naar je hand
zetten. Meer, we reiken je ook een paar handige trucjes aan waarmee je zelf snel toffe opdrachten bedenkt. En dat voor de doelgroep, de leeftijdscategorie en het niveau waarmee jij werkt.

LITERATUUR

Als kind hebben we fantasie in overvloed. Maar hoe ouder we worden, hoe moeilijker we het lijken te hebben om er op los te
fantaseren. Een beetje prikkelende schrijfopdrachten helpen om onze verbeelding weer de vrije loop te laten.

WISPERpro
KUNSTEDUCATIEVE
VRAAGSTUKKEN

CROSSOVER
BEGELEIDING: Liesbet Verschueren,
Eva De Mulder, Mileen Borgonjon
FORMULE: 4 zondagen in Gent vanaf
30/1/22 — € 158

DANS

THEATER

MUZIEK

BEELDENDE KUNSTEN

FOTOGRAFIE

LITERATUUR

Actief kunst maken en beleven in groep is het doel van je lessen? Of je zet kunst in als middel tot creatieve groei? Deze pittige
opleiding 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.
Gedurende vier zondagen pakken we een brandend actueel vraagstuk uit de kunsteducatie aan, zoals:
•
•
•
•
•

cross-disciplinaire verbanden en opdrachten
duivelse, verkeerde, getikte oefeningen?!
spreken en niet spreken in de les (doen, inleiden, vragen stellen, tonen, beschouwen, dialogeren …)
wat met De Grote Kunst in de sessies?
is er plaats voor het ambacht in de actuele kunsteducatie?

Iedere sessie start met een gefundeerde input van de ervaren educatieve medewerkers van WISPER. Die vormt het vertrekpunt
voor een actief werkproces waarbij 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 expertise.
We leren van en met elkaar, over de verschillende domeinen heen: theater, beeldende kunsten, muziek, literatuur, dans, fotografie.
Door de groepsdynamische aanpak maakt koudwatervrees voor elkaars artistieke discipline al gauw plaats voor een interessante kruisbestuiving. Je ontdekt daarbij verrassende verwantschappen én kweekt een frisse, nieuwe kijk op je eigen educatieve
praktijk.
Om het maximum uit deze cursus te halen, moet je vertrouwd zijn met minstens één van deze artistieke disciplines: beeldende
kunsten, muziek, theater, dans, literatuur of fotografie 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. Vermeld dus bij inschrijving zeker vanuit welke discipline je deelneemt.

•
•
•
•
•

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

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

Onder meer deze thema’s komen aan bod:

BEELDENDE KUNSTEN

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.

MUZIEK

Omgaan met verschillen in jouw groep 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.

THEATER

Onze samenleving krijgt meer en meer kleur. Als begeleider krijg je dan ook steeds vaker te maken met groepen waarin
verschillende etnisch-culturele achtergronden vertegenwoordigd zijn.
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