VSD: Musical Workshop inclusief korte eindpresentatie
Thema:
Cultuur/sport

Doelgroep:
Groep:
Minimaal aantal deelnemers:
Maximaal aantal deelnemers:

- 4 t/m 8
-8
- 15

Doelstelling
-

Algemene muzikale ontwikkeling d.m.v beweging op muziek en (samen)zang
Het vergroten van de verbale en non-verbale expressiemogelijkheden
Het stimuleren van de fantasie en creativiteit
Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen vergoten
Sociale- en emotionele vaardigheden individueel- en groepsgewijs vergoten
Motorische bewustwording van eigen lichaam
Het verbeteren van de leesvaardigheid (begrijpend lezen)

Inhoud
In deze cursus gaan we aan de hand van scènes en liedjes uit verschillende musicals kennismaken met
de drie disciplines van musicaltheater; zang, dans en spel. De leerling wordt uitgedaagd met
improvisatie opdrachten en met dramaturgische handvatten zoals rekwisieten en kleding (die de
Musical Fabriek zelf ook voorhanden heeft) wordt de fantasie en het inlevingsvermogen nog meer
geprikkeld.
Tevens komt de bewegingscoördinatie aan bod tijdens het aanleren en zelf bedenken van
choreografieën.
Ook wordt er aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling . Verder is uit ervaring gebleken dat het
lezen en werken met teksten van scènes een goede stimulans is om begrijpend te leren lezen.

Tijd
- tijdsduur bijeenkomsten
- cursusduur
- cursusdag

: 60 min*
: in overleg; minimaal 6 lessen.
: in overleg

*Buiten Den Haag minimaal 2 groepen per middag (totaal 2 uur)

Ouderbetrokkenheid
De ouders worden door een brief van de school op de hoogte gesteld van de cursus, en dienen
toestemming te geven voor deelname van hun kind. Bij aanvang van de cursus ontvangen ze een
programma wat in de 10 weken wordt aangeboden.

musicalfabriek.nl

Eindproduct
Tijdens de laatste les laten de leerlingen aan de ouders zien waar ze de afgelopen 10 weken aan hebben
gewerkt d.m.v. een (korte) presentatie.

Locatie
Gymzaal/ speellokaal (evt. met spiegels, is echter geen vereiste)

Kosten


Vanaf € 400,00*

*Vraag een vrijblijvende offerte aan via musical.fabriek@gmail.com

musicalfabriek.nl

