IN : Luisterfragmenten, geluiden op CD’s, uit de natuur,... liedjes, klanken, klanken
reeksen, muziekstukken, instrumenten en hun mogelijkheden, muzikale gewoonten en
tradities uit andere tijden en culturen, instrumentale technieken, stemtechnieken, het
muziekschrift met alle bijhorende symbolen ook de niet traditionele,........
MUZIEK : melodie - ritme - klankkleur - vorm / klank - klankenreeks muziekstuk
UIT : muziekjes naspelen, meespelen, doorspelen, zingen, musiceren, experimenten
met de stem,
ritmisch zeggen, spreekkoren, improviseren, collectief componeren, tegenstellingen
i.v.m. de eigenschappen van muziek uitvoeren, symbolen interpreteren, beluisteren en
verwoorden, instrumenten maken met bepaalde klankeigenschappen, klankstukken,
klankverhalen ......

IN : tekeningen, schilderijen,
prenten, foto’s, film, video’s,
licht, belichting, realistische
waarneming van de visuele
realiteit, verwrongen, gefilterde,
partiële waarneming.
Waarneming van kunstwerken
(twee- of driedimensionaal;
stilstaand, bewegend, ...)
Waarneming van, de beeldende
eigenschappen, van de
functionaliteit,.......
BEELD : licht - lijn - volume kleur - textuur - vorm
UIT : tekenen, schilderen,
collage, constructies met diverse
materialen, transparanten,
werken met lichteffecten,
schaduwen, kleurlicht, opzetten
van “installaties”, dia’s tekenen,
filmpjes maken, schmink, grime,
kledij, schimmen, reflecties met
spiegels,
spelen met verhoudingen en
formaten., .........

spanning
evenwicht
verhouding
betekenis
richting
kracht
gevoel

IN : letters, klanken,
woorden,zinnen,
gedichten, verhalen,
gelezen of voorgelezen
teksten, dialogen,
lettertypes,slogans, allerlei
stemgeluiden,
toneelstukken, verhalen,
luisterspelen, boeken,
woordvelden, strips….
TAAL : letters/klanken woorden - zinnen boodschappen
UIT : zeggen, roepen,
tieren, fluisteren van
klanken, letters woorden,
zinnen, boodschappen .
Stellen, schrijven,
gedichten
maken,associatieschrijven,
dialogen maken,
dramatiseren, nonsens,
jabbertalk, ......

IN : manieren van bewegen (bv manier van lopen), danscompositie, een spel van fijne
motoriek, een bewegingsscenario, een clownerietafereel, een gedramatiseerd verhaal,
gebruiksvoorwerpen (een borstel, een pen, .....), voorwerpen die een beweging
suggereren (tennisracket, auto) en de beweging die erbij hoort,......
BEWEGING : tijd - ruimte - kracht
UIT : dansen, expressief bewegen, dansimprovisatie, danscompositie, spelen met fijne
motoriek, bewegen van/met poppen of objecten, mime, pantomime, clownerie, slapstick,
playbacken, dramatiseren, schimmenspel, tableaux vivants, spelvormen

