De Kleine Kunstenaar
Jonge kinderen zijn van nature creatief, onderzoekend en ondernemend. Het is goed om
jonge kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met kunst. Je ontwikkelt allerlei
vaardigheden zoals samenspelen, muzikaliteit, expressie etc. Maar waar ligt precies het
talent van jouw zoon of dochter? Waar wordt hij/zij blij van? Bij het UCK hebben we een
oriëntatiecursus ontwikkeld waar drie disciplines aan bod komen: muziek, dans en theater.
De allereerste les wordt gegeven door de drie vakdocenten samen. Na de eerste les werken
we in blokken van vier weken vanuit één discipline. Die lessen worden verzorgd door een
vakdocent (muziek, dans en theater). Er wordt gewerkt vanuit een bepaald uitgangspunt of
thema dat als een rode draad door de lessen loopt.
Muziek
Bij de muzieklessen gaan we vooral veel zingen. Daarnaast werken we ook met ritmes en kleine
instrumenten en de docent zal zelf verschillende instrumenten bespelen, om zo de kinderen op
een speelse manier de instrumenten te laten ontdekken.
Dans
Op een speelse manier en met leuke opdrachten gaan de kinderen dansen en bewegen vanuit
muziek, vanuit een verhaal en vanuit de eigen fantasie.
Jeugdtheater
Een andere rol spelen, samen spannende verhalen verzinnen en scènes maken. Als je
toneelspeelt kan alles! De docent laat kinderen op spelenderwijs kennismaken met toneelspelen.
Bij de afsluiting van ieder blok zijn ouders welkom om in de les te kijken. Aan het einde van deze
oriëntatie cursus kan je zoon of dochter kiezen voor een specifieke discipline en de docenten
zullen daar indien gewenst advies over geven.
Stroomschema
Bekijk hier het stroomschema met de kindercursussen van de verschillende disciplines. In dit
schema zie je in een oogopslag welke cursussen je kunt volgen als vervolg op De Kleine
Kunstenaar.
De Kleine Kunstenaar (4-5 jr) start 08/02/2019
vrijdag | 15:30 - 16:15 uur | (wekelijks) | 13 lessen | Domplein 4 | basiscursus
€ 90,00 (geen BTW)
reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk
De Kleine Kunstenaar (6-7 jr) start 08/02/2019
vrijdag | 16:30 - 17:15 uur | (wekelijks) | 13 lessen | Domplein 4 | basiscursus
€ 90,00 (geen BTW)
reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk
Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Check UCK.nl voor actuele informatie.
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