WELKOM BIJ PRATEN & KWAKEN! Wat is dat?
Praten & Kwaken is de domeinoverschrijdende initiatie die aangeboden
wordt in De Academie Londerzeel. Dat betekent dat je er zowel met de
basis van muziek als die van woord in contact komt. Tijdens de lessen leren
we liedjes zingen, ritmes spelen op zelfgemaakte percussie-instrumenten of
met èchte drumsticks of boomwhackers. We leren hoe je een toneel-scène
in elkaar steekt en hoe je knotsgekke toneeltjes kan improviseren op basis
van emoties (dat is een moeilijk woord voor gevoelens!). Soms maken we
ook luisterverhalen die we opnemen en uitbrengen op een eigen coole CD,
of we schilderen onze verbeelding op muziek van Beethoven of Duke
Ellington. En natuurlijk treden we ook op: elk jaar doen we twee optredens
voor alle mama’s en papa’s en vrienden die dan mogen komen kijken naar
wat we hebben geleerd.
Wie praat er en kwaakt er dan??
Praten & Kwaken kan je volgen vanaf 6 jaar. Je kan twee jaar Praten &
Kwaken volgen en meestal komt dit overeen met het eerste en tweede
leerjaar op school (en dan zit je officieel in de ‘Eerste Graad’ van het
Deeltijds Kunstonderwijs). Praten & Kwaken doen we in groep en een klas
telt maximum 15 leerlingen. Je kan komen Praten & Kwaken omdat je heel
geboeid bent door muziek, of omdat je thuis heel de tijd liedjes staat te
zingen op de keukentafel of elke dag toneeltjes maakt met je vrienden. Of
misschien ben je juist eerder verlegen en wil je graag wat mondiger
worden, zit er veel muziek in je hoofd maar durf je niet zo luid te zingen? Bij
Praten & Kwaken is iedereen welkom en doen we ons best om de lessen
zo gevarieerd mogelijk aan te bieden opdat we iedereen kunnen
onderdompelen in een bad vol creativiteit en verbeelding!
Waar en wanneer kan je Praten & Kwaken??
Je kan komen Praten & Kwaken in de hoofdvestigingsplaats in Londerzeel
en in de vestigingsplaats in Malderen. Leerlingen volgen dit vak 1 uur per
week, gedurende 2 jaar.
Wie leert er mij Praten & Kwaken??
Juf Annelies studeerde fluit aan het Conservatorium van Gent waar ze met
Grote Onderscheiding (dat is ongeveer hetzelfde als een 10 op 10 voor
rekenen of dictee) afstudeerde in 2011 en behaalde daarna haar diploma
van de Specifieke Lerarenopleiding in Brussel. Juf Annelies geeft heel
graag les, maar treedt daarnaast zelf ook nog op. Het is een heel gedreven
en creatieve leerkracht die hoopt om die creativiteit en energie aan zoveel
mogelijk mensen te kunnen doorgeven.

Wat heb ik nodig om te kunnen Praten & Kwaken??
Voor Praten & Kwaken heb je vooral een goede portie verbeelding, een
grote schep enthousiasme, een paar snee’tjes durf, propere oren, een stem
en voor de rest al je ledematen nodig. Ook concentratie en geduld zijn zeer
belangrijk! We leren namelijk ook naar elkaar kijken en verwoorden wat we
van iets denken, of waar we aan denken bij een bepaald muziekstuk of
kunstwerk. Dan is het belangrijk dat we goed kunnen luisteren naar elkaar.
Natuurlijk maken we vaak ook veel lawaai en doen we kotsgekke dingen of
zingen we uit volle borst, maar dan is dat de bedoeling. We spelen er op los
maar Praten & Kwaken is daarom geen speelplaats waar iedereen maar
door elkaar ligt te tieren! Voor de rest hoef je niets mee te brengen naar
Praten & Kwaken, tenzij de juf daar uitdrukkelijk om vraagt, dat kan wel
eens gebeuren, maar dan geeft zij een brief mee of stuurt je ouders op tijd
een mailtje, da’s makkelijk!
Ik kan niet wachten om te Praten & Kwaken!!
De max! Wij kijken ernaar uit om je te mogen verwelkomen in de les. Aarzel
niet om je in te schrijven of nog extra informatie te vragen in De Academie
Londerzeel. En wie weet tot bij de volgende les Praten & Kwaken!

