Dag van de Kunstpiloten
De pilootprojecten Kunstenbad en Musi’X willen hun expertise graag met jullie delen en pakken uit met bruisende
workshops!

Datum:
Vrijdag 18 maart 2016
9.30 – 14.30

Locatie:
Verbeke Foundation
Westakker
9190 Kemzeke

Dagindeling:
9u30-10u: ontvangst met koffie en thee
10u-11u: sessie 1 Kunstenbad/ sessie 1 Musi’X
11u-11u30: pauze
11u30-12u30: sessie 2 Kunstenbad / sessie 2 Musi’X
12u30-13u15: lunch
13u15-14u15: gemeenschappelijke afsluitende sessie

Inhoud workshops:
Kunstenbad sessie 1: Rinus
Een kunstenbadles zoals die in de academie effectief zou kunnen gegeven worden. Geen theorie, maar een
actieve doe-workshop.
Inspiratiebron is het werk van kunstenaar Rinus Van de Velde, van wie vanaf 5 maart een expositie loopt in het
S.M.A.K. Bekendheid met het werk van Van de Velde is absoluut geen voorwaarde om deel te nemen.
Kunstenbad sessie 2 : Het eiland
Je spoelt aan op een eiland. Blijven overleven is je enige bekommernis. De verschillende expressievormen lijken
hierbij dé oplossing te zijn. Ga creatief aan de slag om je weg naar de bewoonde wereld terug te vinden.
Musi’X sessie 1: Instrumentgericht werken in de AMV
Om de AMV-les en de instrumentles beter op elkaar af te stemmen, organiseren enkele pilootacademies een
atelier instrumentgerichte AMV. Hoe dit juist in z’n werk gaat, laat lesgever Chryster Aerts jullie ervaren en
beleven in een creatieve en doe-gerichte workshop.
Musi’X sessie 2: De Musi’X visie in de praktijk
In deze workshop tonen ervaren Musi’X leerkrachten hoe ze te werk gaan in hun vernieuwende aanpak om de
aspecten van Musi’X in de praktijk te brengen. Ervaar de mogelijkheden van een doe-gerichte AMV-les, leer meer
over improvisatie in je klas en krijg nuttige tips hoe je de instrumentles en de AMV hand in hand laat gaan.
Prijs deelname:
17 € (in deze prijs is koffie en thee alsook een lunch inbegrepen)
Na afloop van de studiedag kan je de Verbeke Foundation gratis bezoeken.
Wegbeschrijving:
http://www.verbekefoundation.com/uw-bezoek/
Heb je problemen om er te geraken, geef een seintje en we denken mee voor een oplossing.
Je kan dit vermelden in de rubriek “opmerkingen” op het inschrijvingsformulier. Dan nemen wij hierover contact
met je op.

Meer info en inschrijving:
www.dekunstpiloten.be

