Workshop ‘Zingend de wereld rond’
Concept:
Liedjes van over heel de wereld verkennen en zingen.
Doel:
Kinderen verbinden zich op een speelse wijze met andere culturen.
Uitwerking:
Op een leuke manier leren de kinderen liedjes in verschillende talen waarin steeds een ander land
wordt bezocht. Allereerst gaan we kijken welke typische kenmerken er van een land zijn en welke taal
er gesproken wordt. Waar gaat het liedje over en wat betekent het?
We gaan dan een kort en gemakkelijk liedje zingen in de taal van dat land, met begeleiding op gitaar
of piano. De focus ligt op het zingen van liedjes. Eventueel kan er meerstemmig gezongen worden.
Naast het zingen is er ook ruimte om te spelen met percussie en kleine instrumenten (zoals fluit,
mondharp, sansula, enz.).
Welke landen we gaan bezoeken? We reizen van India tot Portugal, Suriname, Indonesië, Japan, Polen,
Duitsland en ook nog Israël.
Er bestaat de mogelijkheid om een (eigen gemaakte) Cd aan te schaffen met een 13-tal liedjes uit
bovenstaande landen (inclusief: Nederland, Australië en Amerika).
Voor wie:
Er kan gewerkt worden in 2 leeftijdsgroepen of in een gemengde groep:
- Kinderen van 5-8 jaar.
- Kinderen van 9-12 jaar.
- Aangepaste groep met verschillende leeftijden en niveau's behoort ook tot de mogelijkheden.
Een groep bestaat het liefst uit maximaal 15-20 kinderen, maar het is ook mogelijk om de workshop in
aangepaste vorm voor grotere groepen te doen.
Frequentie:
Oftewel wordt de workshop eenmalig aangeboden voor een duur van 1 tot 3 uur.
Anderzijds kan er gekozen worden voor een workshop op regelmatige basis:
1 maal in de week met een duur van 1 tot 1,5 uur.
De focus ligt op één liedje per keer. Bij kortere liedjes kan er gestart worden met een volgend lied.
Er vinden in totaal 4-6 contactmomenten plaats, bij voorkeur op wekelijkse basis.
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