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Beste Allemaal,
Ik heb nog even over de vraag van Peter en Paul nagedacht over de brug naar het
implementeren in de les en moest aan het volgende denken:
- Les 1: Als je aan het einde van de les vraagt of de leerlingen een-of 2 bewegingen uit de les
(mag van de lesstof zijn geweest, mag ook daarbuiten) in gedachte willen nemen en deze
willen onthouden tot de volgende les.
- Aan het einde van de 2e les vraag je of de leerlingen deze beweging nog kunnen terug halen
en een paar keer voor zichzelf willen doen
- Les 2: Maak tweetallen en wissel de bewegingen uit. Onthoud ook de beweging van de
ander tot de volgende les.
- Les 3: Herhaal het laatste stukje van de les de gemaakte stukjes in 2-tallen.
- maak 4 tallen en leer elkaar de stukjes. Onthoud het geheel tot de volgende les
- Les 4: herhaal de stukjes in 4-tallen, maak eventueel gebruik van afstandsbediening o.i.d.
Presenteer aan elkaar.
Op deze manier is de implementatie heel klein. Muziek hoeft ook helemaal geen aanwezige
rol te spelen en kan meer als achtergrond dienen. Misschien pas in les 3 bij het aanleren in de
4-tallen dat muziek een wat belangrijkere/aanwezige rol gaat spelen.
Hopelijk zien jullie hier een opening om vanuit laagdrempeligheid van beweging tot 'dans' te
komen.
Verder hier de workshop inhoud en in de bijlage een aantal aanvullingen, o.a. hoe van
youtube tot mp3 te komen.
Dansante Groet en veel plezier met de lessen,
Alexandra

 Warming-Up:
-

klap doorgeven

-

klap ontvangen en doorgeven

-

zelf diverse vormen bedenken

 Lagen van bewegen
1.
2.
3.
4.

Low-level
Mid-level
High-level
Air

=
=
=
=

vloer; op de grond zitten, kruipen, liggen, rollen
tussen staan en vloer in; met gebogen romp en knieën
staan; opgericht
los van de grond, zweefmoment

Toevoegen van thema PO:
 Dieren
 Circus
 .....
Toevoegen van thema VO:
 Mission Impossible  creëren van eigen laserbaan.
o Kan goed als afsluitend lesonderdeel als je veel materialen hebt uitstaan in de
zaal. Zet de muziek aan en geef de opdracht om zelf een parcour te bedenken
gebruik makend van de materialen die er liggen. Vervolgstap is om de lagen
impliciet te benadrukken door te stimuleren om te springen, rollen, kruipen,
etc...
 Sport-Dans
 Sportmuseum komt tot leven
o Kinderen bedenken zelf een sport, maken hier een standbeeld van en komen tot
leven als de muziek aangaat.
o Maak tweetallen en eventueel een binnen en buitenkring. De kinderen in de
binnenkring worden door hun maatje in een sporthouding gezet waarvan zij
niet weten wat dit is. Word je dusdanig goed in positie gebracht dat je kan
raden welke sport je uitoefent? Ook nu komen de beelden tot leven als de
muziek aangaat (als je niet weet welke sporter je bent; maak er iets mooie van
:D ).
 Uitwerking van de sportdans zie bijlage 1.
 Je kan uiteraard zelf een sport-dans van ....x8 maken en daarna de leerlingen de
opdracht geven.
 Kaartjes trekken.
 Zie bijlage 2
 www.buttonbass.com
 Kies een kubus uit. (Het is aan te raden om vooraf te weten welke vakken van de
kubus je gaat gebruiken. Dit i.v.m. meer en minder bruikbare ritmes)
 Luister klassikaal naar de verschillende ritmes.






Maak groepjes en geef elk groepje 1 ritme mee (ik zou met 4 groepen en dus met 4
ritmes/vakken beginnen).
Opdracht is om bij het ritme een bewegingssequens te maken die je kan blijven
herhalen (“loopen”).
Als alle groepjes dit gedaan hebben is het leuk eerst even te kijken wat er gemaakt is
door de groepjes om de beurt ‘aan’ te zetten.
Eindvorm: Als je jouw ritme hoort ga je bewegen, als je jouw ritme hoort stop je -->
er kunnen meerdere ritmes tegelijk aangezet worden.

Bijlage 1: Sport Dans
Met behulp van bewegingen uit hobby’s/sporten een dans maken. Dit kan over meerdere
lessen verspreid worden. Bijvoorbeeld:
Les 1:
- Leerlingen nemen individueel een sport in gedachte en bedenken daar 2 bijbehorende
bewegingen bij. Deze plakken zij aan elkaar
- Maak twee tallen en leer elkaar de stukje aan en plak deze weer aan elkaar.
Les 2:
- Voeg 2 2-tallen samen waardoor er 4-tallen ontstaan en herhaal de vorige stap (leer
elkaar de stukjes aan en plak deze aan elkaar)
- Laat kinderen nadenken over de formatie waarin zij staan (vierkant, op een rij,
diagnoaal, etc...).
Les 3:
- Introductie afstandsbediening; Tijd, Kracht en Ruimte (voor - en achteruitspoelen,
pauze/play, herhaling, slowmotion)
- Goed nadenken over begin, posities/formaties en eindpose.
Les 4:
- Presentaties
- Mogelijke kijkopdracht voor publiek: herken je de sporten en de knoppen van de
afstandsbediening die gebruikt zijn?

Bijlage 2: Kaartjes
Voor

Achter

Boven

Beneden

Rechts

Links

Diagonaal R

Diagonaal L

Diagonaal R voor

Diagonaal L voor

Diagonaal R achter

Diagonaal L achter

Schuin omhoog

Schuin beneden

In de lucht

R boven de grond

L onder de grond

Om je as

Naar beneden

In de grond

L arm

R arm

L voet

R voet

R hand

L hand

R schouder

L schouder

R elleboog

L elleboog

L knie

Duim

Bekken

Navel

Oor

Ribben

Hoofd

Maag

Hart

Nier

Buik

Rug

Schouderblad

Zitbotten

R knie

Bijlages 3: muziek
Muziek omzetten van Youtube naar MP3 bestand:
1: Ga naar http://www.youtube.com en zoek in de zoekbalk naar de artiest, het nummer
of genre muziek waar je naar zoekt.
2: Wanneer je het nummer op Youtube hebt gevonden en wilt opslaan op je computer of
in een muziekprogramma wilt hebben (ik heb alleen ervaring met ITunes), selecteer
en kopieer je het webadres dat bij de pagina van het nummer hoort.
3: Open de site http://www.youtube-mp3.org/nl en plak het webadres van Youtube in
de balk.
4: Geef de opdracht: ‘Video Converteren’. Nu wordt het nummer omgezet in een mp3
bestand
5: Als de video geconverteerd is geef je de opdracht ‘downloaden’ om het nummer op te
slaan. Als het goed is opent je computer het nummer automatisch in een muziekprogramma!
Voorbeeld:
1: Ga naar www.youtube.com  zoek op: mission impossible  selecteer welke versie je
wilt hebben zodat je bij stap 2 het webadres kunt selecteren.
2: Selecteer het webadres: http://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A en kopieer
dit.
3: Open http://www.youtube-mp3.org/nl en plak
http://www.youtube.com/watch?v=XAYhNHhxN0A in de daarvoor bestemde balk.
4: Geef opdracht ‘Video Converteren’.
5: Geef opdracht ‘downloaden’.
6: Als het goed is opent er vanzelf een muziekprogramma.
Of zoek mij op via spotify (alexandra_hoekman), dan kan je gebruik maken van mijn
afspeellijst: nascholing.

