DE KRACHT VAN SAMEN ZINGEN | workshop zingen voor leerkrachten

Na het succes van vorig jaar vindt op woensdag 27 maart 2019 in
Assen weer een workshopmiddag zingen voor leerkrachten plaats.
Tijdens deze muzikale dag ga je actief aan de slag onder leiding
van ervaren muziekdocenten. Natuurlijk wordt er veel gezongen,
maar er zijn ook energizers en presentaties. Met alle voorbeelden
kun je de volgende dag gelijk in je klas aan de slag!
De dag is voor individuele leerkrachten en teams.

woensdag 27 maart
15:00-18:00 uur

Pabo NHL Stenden Hogeschool,
Zeemanstraat 1, Assen
Kosten: €15,- incl. koffie/thee en
wat lekkers
Aanmelden: voor 13 maart 2019

Geef je op via de webshop van Kunst & Cultuur: www.kcdrwebshop.nl
Meer informatie: Eva Cats, eva@kunstencultuur.nl

Meld je aan en ervaar de kracht van het samen zingen!

PROGRAMMA
Start met het lied ‘Hier word ik gelukkig van’ door en met
kinderen: Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
Workshop 1
MARLOU VRIENS | Vergroot je muzikale comfortzone
Zingen hoeft niet altijd vanaf bladmuziek of een digibord…
je hebt er soms niks voor nodig! Op bevlogen wijze geeft
Marlou Vriens handvatten om te gaan zingen met je klas.
Marlou werkt als docent aan de opleiding Vocal Leadership
van Codarts Rotterdam.
Workshop 2
ERNA MORAGUES | Zingen en dansen in de klas
Pakkende liedjes met dansen voor de onder- en bovenbouw
die vooral heel leuk zijn en heerlijk om uit te voeren. Erna
laat je zingen, bewegen, klappen, stampen en tellen en nog
meer zingen en bewegen. Leer vooral de do’s en don’ts.
Erna is vakdocent zang en beweging en geeft muziekles op
verschillende basisscholen.
Afsluiting door beide workshopleiders: ‘Ervaar de kracht van
samen zingen!’

DE KRACHT VAN SAMEN ZINGEN | workshop zingen voor leerkrachten
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door Scala, ICO, De Kunstbeweging en K&C.
In Emmen, Assen en Zuidwolde zijn weer leerkrachtenkoren gestart.
Je kunt nog deelnemen!

