
Laat mij de wereld ontdekken!
Inspiratielezing het Jonge Kind (2+) - door Wilma van Esch

27 september 2022 | 19:30 uur | De Eendracht Cultuurhuis

Met herkenbare, verrassende voorbeelden en stukjes theorie nodigt

Wilma van Esch je uit stil te staan bij het boeiende ontwikkelingsproces

van peuters en kleuters. Het wordt een afwisselende avond over

creativiteit en ondernemingszin van jonge kinderen. 

Datum en locatie nog niet bekend

Erfgoed Inspiratiemiddag
Maak kennis met diverse projecten

Snuffel zelf in de leskisten van Erfgoed Brabant en kijk wat interessant

kan zijn voor jouw school of klas! Er ook iemand aanwezig die toelichting

geeft over de bijbehorend lesdoelen. Verder is de Heemkundekring

aanwezig voor een gesprek over (lokale) erfgoedprojecten op maat.

Durf te zingen!
Mini-cursus zang voor leerkrachten

Hier leer je je eigen stem beter te gebruiken zodat je je zekerder voelt om

met de groep liedjes te zingen. Je krijgt meteen een paar nieuwe liedjes

die je in de klas kunt uitproberen. Zelf zingen wisselen we af met een

basistheorie over de stemontwikkeling van kinderen.

1, 8 en 15 november 2022 | 19:30 uur | KunstLokaal

Mini-cursus Ritme
voor leerkrachten

Vaker zelf aan de slag met simpele percussie instrumentjes in de klas? De

mogelijkheden zijn groter dan je misschien denkt! In deze mini-cursus

gaan we aan de slag met ritme. Je krijgt allerlei tips om met percussie

instrumenten én je eigen lichaam ritmisch aan de slag te gaan. 

Datum n.n.b. (voorjaar 2023) | KunstLokaal

Schilder Proeverij
workshopreeks (3x)

Ontdek zelf al spelenderwijs wat je allemaal kunt met verf. Welke

effecten hebben de diverse soorten verf, welke technieken zijn er en

wat gebeurd er als je verf mengt met andere substanties...? Ook

interessant voor pedagogisch medewerkers.

Datum n.n.b. | KunstLokaal 

Filosoferen/reflecteren met kunst
Inspiratiesessie / workshop

Deze inspiratiesessie / workshop moet nog verder vorm krijgen.

De nadruk kan meer liggen op filosoferen, of juist op reflecteren.

Datum en locatie nog niet bekend

Het professionaliseringsaanbod is (binnenkort) ook terug te vinden via www.kunstlokaal.net 

 

Wil je meer weten over een training/sessie? 

Of heb je zelf een cultuurgerelateerde (leer)vraag waarop je je verder wilt professionaliseren? 

Neem contact op met  Masha Meegdes via cultuurlokaal@kunstlokaal.net

Meer info & contact


