Aan de slag met
Dansspetters bij
kleuters
Dansspetters voorziet
in een behoefte aan
praktisch dansmateriaal. Deze dansbundels
bevatten een dansprogramma dat zowel
structuur biedt als
ruimte voor exploratie. Het programma is
met name bedoeld als
een richtlijn waarbinnen alle ruimte is voor eigen ideeën die
samen met de kinderen kunnen worden
uitgewerkt.
Elke dans heeft een achtergrond en
een thema die aansluiten bij de leef- en
belevingswereld van kinderen en waarin
het speelse element en de eigen improvisatie een centrale plaats hebben. Dit
zijn werkboeken voor iedereen die in zijn
of haar werkveld met kinderen te maken
heeft en die graag met ze wil dansen.
wo. 27/09/2017 14-17u - Mechelen
za. 30/09/2017 10-13u - Torhout
wo. 04/10/2017 14-17u - Malle
za. 07/10/2017 14-17u - Gent
za. 14/10/2017 10-13u - Hasselt

Kidshiphop

Streetdance en hiphop voor kinderen
van 6 tot 12 jaar
Ieder van ons heeft
al wel eens hiphop op
TV gezien. De hiphopdans is ingebed in een
hele jongerencultuur
die samenhangt met
typische kledij, muziek,
graffiti....
De leuze van elke
hiphopper : Be funky,
get loose and enjoy
yourself on the rythm.

Bijscholingen
najaar 2017

Bij al deze dansvormen staan isolatietechnieken( techniek waarbij je lichaamsdelen geïsoleerd laat bewegen bv.
electric-boogie ), polymetriek (meerdere
delen van het lichaam bewegen tegelijk
doch onafhankelijk van elkaar) en solistische improvisaties centraal.
Het spreekt voor zich dat het improviseren op een zeer speelse manier wordt
aangebracht die afgestemd is op het
niveau van de kinderen.
wo. 11/10/2017 14-17u - Torhout
za. 25/11/2017 10-13u - Hasselt
wo. 29/11/2017 14-17u - Malle
za. 02/12/2017 14-17u - Gent
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Dansant en muzisch met
peuters
Dit is een muzisch en
dansant aanbod naar
peuters toe waarbij wij
aandacht hebben voor
alle eisen gesteld aan
het dansen met peuters.
De dans is steeds geënt
op een muzikale structuur, de peuterdans
logischerwijze op het
peuterlied. De peuterdans kan daarom beschouwd worden als
een ideale methode om te leren bewegen
op muziek, waarbij het voorbeeld van de
ene stimulerend zal werken op de uitvoering van de anderen.
Het zien van de evolutie van andere kinderen, zet de peuter aan tot zelfactiviteit.
Zelfs de meest passieve peuter wordt in
de beweging meegenomen door de dansgenoten, waardoor hij onbewust mee aan
‘t dansen gaat. Het is precies het groepswerk dat deze impuls geeft.
wo. 18/10/2017 14-17u - Torhout
za. 11/11/2017 14-17u - Gent
wo. 15/11/2017 14-17u - Hasselt
wo. 22/11/2017 14-17u - Malle
wo. 06/12/2017 14-17u - Mechelen

Rufty Tufty

20 werelddansen voor kinderen van 4
tot 12 jaar
Rufty Tufty, 20 werelddansen voor kinderen van 4 tot 12 jaar is onze meest recente uitgave. In deze reeks gingen er al ongeveer tien uitgaven voor. Te veel om deze
hier nog eens allemaal op te sommen.
In de meeste culturen dans(t)en de kinderen gewoon mee met de volwassenen.
Uiteraard passen ze daarbij dikwijls spontaan passen, houdingen en figuren aan
hun eigen mogelijkheden aan. Waardoor
er zo van die ene dans eigenlijk twee vormen ontstonden, de volwassenenvorm en
de kindervorm. Soms verdween een van
beiden vormen.
Vooral in Vlaanderen, Nederland en Duitsland werd deze wijze van dansen van de
volwassenenvorm onttrokken en ontstond
er op deze manier een eigen vorm, wat we
nu kinderdans zijn gaan noemen. Het was
(is) vooral vanuit onderwijsmiddens dat
deze dansvorm werd aangewend om pedagogische en didactische doelen te
bereiken. De laatste jaren
werd het aspect multicultureel een
zeer belangrijke aanvulling
op deze
werkwijze.
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Met deze uitgave “Rufty Tufty”
gaan we dus verder in deze
richting. We wensen jou en
je kinderen dan ook nog zeer
veel dansplezier!

nieuw

za.9 september 2017 10-17u - Dworp
(6de docentendag)
za.21 oktober 2017 14-17u - Malle
wo.25 oktober 2017 14-17u - Hasselt
za. 28 oktober 2017 14-17u - Gent
wo.8 november 2017 14-17u - Mechelen
wo.18 november 2017 14-17u - Torhout
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