stickeratelier voor families

Een beeldend reflectiemoment na de voorstelling.
We starten met een korte associatie - ronde waarin ieder zijn impressie over de
voorstelling geeft en gaan in gesprek over de titel: ‘Wat betekent “Raaklijnen”? Heb jij de
lijnen gezien? Wat betekenen ze, waarover denk je dat het gaat?
Dan worden deelnemers ingeleid in het maken van de collages in de beeldtaal van
Raaklijnen! Ieder kiest een stickerkleur en vorm voor zichzelf, voor familieleden, vrienden
en andere belangrijke figuren in hun leven zoals leraars, collega’s, klasgenoten, buren,
... Hiermee brengen ze hun persoonlijk gevoelsbeeld over hun sociale omgeving in
kaart. De beelden spreken meestal voor zich De maker mag steeds zelf kiezen of hij/zij
zijn/haar verhaal bij de collage vertelt of niet.

De workshop duurt 40 minuten en gebeurt na de voorstelling met eventueel een
korte pauze tussenin. De workshop is een optie: het publiek dat wenst deel te nemen
kan mee instappen.

workshop
in de klas

Kinderen en leerkrachten brengen de sociale verhoudingen in hun
klasgroep in kaart met stickers volgens hun persoonlijk gevoelsbeeld.
De mapping gaat over ‘wie staat er dicht bij mij’ en ‘wie ken ik niet zo goed’, ‘met wie
heb ik veel of weinig contact’, ‘wie is belangrijk voor mij’ (en niet over wie is ‘leuk’ of
‘niet leuk’!). De collages gaan mee naar de klas en kunnen verder gebruikt worden als
gespreksstof voor klassikale of individuele gesprekken. Meestal spreekt het beeld voor
zich. De maker mag zelf kiezen of hij/zij zijn/haar verhaal bij de collage vertelt of niet.

De workshop duurt 30 minuten en gebeurt meteen na de voorstelling. We starten met
een impressie-associatie-ronde over de voorstelling op het podium en de kinderen
krijgen de kans om vragen te stellen aan de dansers. Daarna trekken we samen naar
de workshopruimte. Het volledige publiek (2 klassen, max 50 personen inclusief
begeleiders) kan samen participeren.

PRAKTISCH / voor familie én klas-workshop
We vragen een publieksbegeleider van het huis om mee de activiteit te ondersteunen.
Graag een aparte rustige ruimte voorzien die ruim genoeg is voor het publieksaantal om
op de grond te zitten. Eén tafel, enkele krukjes en een verlengkabel. Wij brengen mee:
een projectiescherm, een beamer, gekleurde vloervakken, kussens om op te zitten,
stevig papier en héél véél stickers.

50 euro + 6% BTW per sessie bij 1 speeldag
40 euro + 6% BTW per sessie bij 2 speeldagen
30 euro + 6% BTW per sessie bij 3 speeldagen

meer info bij Katrien Oosterlinck 0485 59 21 39
	
  

