Danza de la moto

werelddansen voor kinderen van 4 tot 12 jaar
met Joyce Vanlersberghe & Luc Vandenheede

De kinderdans is één
van de technieken (en
waarschijnlijk één van
de sterkste!) waarover
de opvoeding beschikt
als tegengif tegen de
om zich heen grijpende
tendens om alles passief te ondergaan.
Door de verdere technische evolutie ontsnapt ook het kind niet aan
deze strekking, die een ontaarding betekent
van de menselijke persoonlijkheid. Het kind
trekt zich graag terug in zijn eigen wereld van
fantasie en illusie.
En, kinderdans wil mondiale vorming, wereldoriëntatie en wereldburgerschap bij kinderen
promoten. Mondiale vorming is een gemeenschappelijke noemer voor activiteiten en
thema’s over internationale verhoudingen en
ontwikkelingseducatie, vredeseducatie, mensenrechteneducatie, duurzame ontwikkeling en
interculturaliteit.

Dworp (7de docentendag)

zaterdag 24 februari 2018 van 10u00-17u00

Hasselt

woensdag 7 maart 2018 van 14u00-17u00

Mechelen

woensdag 28 maart 2018 van 14u00-17u00

Torhout

woensdag 25 april 2018 van 14u00-17u00

Gent

zaterdag 28 april 2018 van 14u00-17u00

Muziek bewerken
met Luc Vandenheede

Als dansdocent kan je
uiteraard niet zonder
muziek. Danskant gaf
reeds heel wat muziek
uit dat kant en klaar is
voor gebruik. Maar misschien wil je toch een eigen mix maken voor een
choreografie dat je zo
mooi vond, of misschien
wil je tussenstukje uit
een melodie verwijderen, of nog meer.
In deze bijscholing kijken we specifiek naar de
basisfuncties zoals geluidsbestanden aan elkaar
koppelen en bijsnijden van nummers. Dat laatste
is handig wanneer u een nummer van een (internet)radiostation hebt opgenomen en ongewild
geneuzel aan begin en einde van de opname wilt
verwijderen.
Audacity kan overweg met alle populaire geluidsbestanden, inclusief mp3. Maken van mp3tjes is
echter niet mogelijk na alleen downloaden van
Audacity; daarvoor moet u een eveneens gratis
mp3-encoder downloaden met de naam Lame. Er
is maar één bestandje nodig, namelijk lame_enc.
dll. In de loop van deze bijscholing laten we u
zien waar u dit bestand kunt downloaden en waar
u het naartoe moet kopiëren.

Hasselt

woensdag 28 februari 2018 van 14u00 -17u00

Mechelen

Voorjaar 2018

Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het
jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuis animatoren, monitoren voor speelpleinwerking,
jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse
kinderopvang, leerkrachten, ....
http://www.danskant.be/bijscholingen/

Danskant vzw
Stationstraat 31/1
2800, Mechelen
Tel: +32 (15)63 93 83
info@danskant.be

zaterdag 10 maart 2018 van 14u00-17u00

Torhout

woensdag 18 april 2018 van 14u00-17u00

www.danskant.be

Hop en dans je job
met Marleen Horemans

Dansen met peuters en kleuters: thema beroepen

Wij geven hierbij het
thema ‘beroepen’
dansant vorm. Enkele
beroepen, bijvoorbeeld
de wasvrouw, de kok,
de boer, de piloot, de
poetsvrouw of de stewardess worden verder
uitgediept in beweging.
Vooral specifieke bewegingen die eigen zijn aan het beroep, komen zo
uitgebreid onder de aandacht. Sommige bewegingsmomenten zijn eerder geschikt voor peuters, terwijl andere geschikt zijn voor een derde
kleuterklas.
Andere dansen worden dan weer nieuw ontworpen (De keukenrap) en sluiten eerder aan bij
hedendaagse muziek. Een eenvoudige kinderdans zoals ‘Hoe zaait de boer ?’ laat de kleuters
dan weer dansant kennismaken met bewegingen
die door de boer uitgevoerd worden tijdens het
proces van zaaien tot brood (o.a. zaaien, maaien,
binden, malen, bakken en eten). Vaak wordt er
bij de dansen ook gezongen.
We hopen met de samenstelling van dit programma vooral veel dans- en bewegingsplezier te
geven aan alle begeleiders en hun kinderen.

Schoten

woensdag 24/01/2018 van 16u00-18u00

Gent

Woensdag 7/02/2018 van 14u00-16u00

Berchem

Woensdag 21/02/2018 van 14u00-16u00

Bewegingsexpressie in de
kleuterklas

Schoolfeestdansen

Bewegingsexpressie
behoort tot het leerplan
muzikale opvoeding
en wordt op sommige
scholen door kleuterleerkrachten en op
andere scholen door
LO leerkrachten die het
mee in hun lessenpakket
nemen, gegeven.

Het is niet eenvoudig om
elk jaar een mooi schoolfeest in elkaar te steken.
Het vergt heel wat inspiratie en tijd.

met Geert Leysen

Bij bewegingsexpressie liggen de bewegingen niet
vooraf vast, maar worden door de uitvoerder zelf
gemaakt. Het zijn natuurlijke bewegingen van
het lichaam, door iedereen uitgevoerd naar eigen
maat en kunnen.
In de 25 beschreven themalessen kan je alle
leerplandoelen voor de oudste kleuters terugvinden. Goed voor een heel jaar lesplezier waar de
dansbewegingen van de kleuters centraal staan.
Ze zullen doorheen het jaar op verschillende
manieren leren hoe ze zelf een eigen dansverhaal
maken met aandacht voor verschillende bewegingskwaliteiten.

met de hele school de wereld rond
met Joyce Vanlersberghe & Luc Vandenheede

Danskant heeft intussen
een jarenlange ervaring
in het vormgeven van
schoolfeesten. Met dit
programma kiezen we
voor het dankbare thema ‘Met de hele school de
wereld rond’. Er is een aanbod voor elke leeftijd.
Een aanbod waarbij dansplezier vooraan staat
maar tevens met zorg voor het “attractieve”.
Deze uitgave zorgt ervoor dat uw schoolfeest
internationale allures krijgt. Aankleding en randactiviteiten kunnen dit nog eens extra in de verf
zetten.
Tijdens de bijscholing komen dansen aanbod voor
kleuters en kinderen van 3 tot 12 jaar.

Berchem

zaterdag 10 februari 2018 van 14u00-17u00

Mechelen

Gent

Gent

Mechelen

woensdag 14/03/2018 van 14u00-17u00
zaterdag 17/03/2018 van 14u00-17u00

Torhout

woensdag 21/03/2018 van 14u00-17u00

Hasselt

zaterdag 24/03/2018 van 14u00-17u00

Berchem

zaterdag 31/03/2018 van 14u00 tot 17u00

zaterdag 3 maart 2018 van 14u00-17u00
zaterdag 21 april 2018 van 14u00-17u00
Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en jongerenwerk,
opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuis
animatoren, monitoren voor speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse kinderopvang, leerkrachten,
....

http://www.danskant.be/bijscholingen/

Dansspetters
met Maria Speth

Dansspetters I, II en III met de focus op leeftijd
4 – 10 jaar, goed te
volgen voor iedereen
die er nog niet mee
bezig is geweest.
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.

Maria Speth

Vakinhoudelijk ben ik sedert 20 jaar zowel aan
het conservatorium te Maastricht als aan de
Fontys Dansacademie werkzaam. Met ingang
van september 2012 is de Fontys Dansacademie
mijn vaste werkplek. Een boeiende plek overigens waar onderwijs voortdurend in beweging
is.
Mijn werk heeft me in aanraking gebracht met
vele culturen, niet alleen op geografisch gebied maar ook in het werken met diverse doelgroepen; in de integratie met muziek en dans;
of vanuit diverse invalshoeken. Dit houdt de
nieuwsgierigheid gaande die ervoor zorgt dat
innoveren, nieuwe paden inslaan en uitdagingen
aangaan voor mij de drijfveer van mijn werk
zijn.

Schoten

donderdag 15 februari 2018 van 10u0017u00

