Programma aanbod verdiepingsdagen peuterdans
Dag 1 - Creativiteit in dans - A
Duur 10 - 17 uur incl. pauze

Inhoud
Hoe kunnen wij onszelf trainen om het verloren gebied van de verbeelding weer aan te boren? Hoe
krijgen wij weer fantasie in beweging én ..beweging in fantasie, zodat we veel meer op een
(verhaal)lijn komen met onze danskinderen? Oftewel, hoe maak je nu een origineel dansverhaal?
Theorie over fantasiegebruik en bronnen voor het maken van een dansverhaal. Wij gaan in op
creatieve denktechnieken en het gebruik ervan.
Deze creatieve denktechnieken zijn ook goed bruikbaar voor kinderdanslessen tot 12 jaar.









Wat is fantasie?
Associatie/ creatieve denktechnieken
Rolwisseling (RW)
Beeldende taal (BT)
Opbouw peuterdansles (kort, WU en CD)
Ruimtelijke vormen
Essentie

Dag 2 - Creativiteit in dans - B
Duur 10 - 17 uur incl. pauze
Inhoud







Waar zit RW en BT
Theorie/ praktijk WU en CD
Dynamiek
Muziek luisteren/ choreo’s (Student neemt ook muziek mee)
Attributen
Dansnotitie en muzieknotitie; omzetten van eerder gemaakt dansverhaal naar dansnotitie



Omzetten van een peuterdansles naar een kleuterdansles
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Kosten 2 verdiepingsdagen € 495,- (incl. boek en certificaat )

Dag 3 - Praktijkochtend
Duur 9 – 12.30 uur
Inhoud
Als aanvulling op de verdiepingsdagen Creativiteit in Dans , kan je al deze technieken in de praktijk
gaan brengen, door een hele praktijkles voor peuters van 45 min te maken. Je krijgt een
huiswerkopdracht die je op een afgesproken moment uitvoert.
Een praktijkochtend wordt vervolgens in overleg met je afgesproken. Je zal dan lesgeven aan peuters
van kindercentrum Prinses Amalia te Rotterdam.

Kosten € 185,- (incl. certificaat)

Dag 4 - Masterclass Docentschap
Duur 4 uur
Inhoud
In de Masterclass Docentschap gaan we dieper in bij wat er allemaal bij komt kijken als docent zijnde.
De inhoud van deze masterclass is een onderdeel van de reguliere opleiding. Dingjan
Peuterdansonderwijs heeft hiervoor zelf een lesboek geschreven.





Feedback. Hoe breng je de stof over, hoe geef je feedback en hoe ontvang je feedback?
Werkplan. Als docent moet je een plan hebben, over de inhoud van je lesstof. Wat wil je je
bereiken met de peuters, wat zijn je doelen? Dit komt allemaal in een werkplan t staan.
Docentschap. Hoe en wat is je houding? Hoe houdt je jezelf en de peuters gestimuleerd? En
meer…
Zakelijk. Hoe run je een eigen dansbedrijf, wat komt daar allemaal bij kijken? Welke prijzen
kan je handhaven? En meer…

Kosten € 325,- (incl. boek en certificaat)
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