plan d-/andreas denk > --------------------------------------------------Buurman in de Bieb

Verdwalen in een verhaal. Wegdromen in een boek wie kent het niet. Wij allemaal genieten van
boeken en hun onmetelijke aantrekkingskracht. Plan d- biedt in kader van de voorstelling een aantal
educatieve en interactieve activiteiten aan. Deze duren ca. 45-60 minuten en zijn samen met de
voorstelling voor of na de voorstelling te boeken.!

Doe Hoek (ca. 45 min. v.a. 6 jaar)

De Doe Hoek is een interactieve ervaringsruimte in het theater, de school of bibliotheek waar kinderen
voor en na de voorstelling kennis kunnen maken met verschillende thema’s uit de voorstelling. Ze
worden uitgenodigd om mee te doen, te leren, uit te rusten, te bewegen en natuurlijk ook lol te trappen.
De Doe Hoeken zijn vier openklapbare panelen in vorm van een reuzen boek. (ca. 2 x 1,2 meter)
Er zijn verschillende Doe Hoeken:
•

De Verhaal Hoek: De Verhaal Hoek is een knusse omgeving waar kinderen kunnen
hangen, lezen en boeken ontdekken. Tevens kunnen zij naar korte verhaaltjes luisteren via
een hoofdtelefoon.

•

De Vraag Hoek: In deze hoek leren de kinderen interessante weetjes zoals: wie heeft het
boek uitgevonden? en hoe wordt papier gemaakt? Door middel van een quiz en
aansprekende infokleppen in de muur wordt de informatie overgedragen. Het is ook
mogelijk om de vragen te laten aansluiten bij een actueel schoolthema!

•

De Creatieve Hoek: Hier kunnen de kinderen zelf een boek maken, stempelen, onzichtbare
inkt maken, een filmboek maken of letterslingers uitknippen. Ook technische thema’s komen
aan bod zoals het maken van stroom met een citroen of een aardappel.

•

De Dans Hoek: In deze hoek kunnen kinderen een boekendans maken. Deze wordt
interactief getoond op een beeldscherm die ingebouwd is in de Doe Hoek. De kinderen leren
de boekendans door het instructiefilmpje te volgen.

Tevens is er mogelijkheid voor een Ruilhoek waar gelegenheid is om boeken te ruilen met
elkaar .

De plekken worden door medewerkers van plan d- op de locatie ruim van te voren opgebouwd en
ingericht. Voor de begeleiding van de activiteiten hebben wij twee mensen van de organisatie nodig.

Workshop ‘De Boekenworm’
(ca. 45 min. incl. presentatie, v.a. 6 jaar)
Naast de theatertournee en de gymzaal voorstellingen
ontwikkelt Denk een aantal unieke dansworkshops onder de
naam De Boekenworm. De workshops worden gegeven
door dansdocenten van plan d-. Er wordt ingegaan op het
zelfstandig creëren van dans en het laten ontstaan van
nieuwe bewegingen in combinatie met het aanleren van
bewegingen uit de voorstelling. De kinderen voeren
soortgelijke opdrachten uit waarmee Denk ook aan de slag
is gegaan tijdens het ontwikkelen van de voorstelling.
Hierdoor krijgen de kinderen beter inzicht in het
creatieproces en raken ze bekend met de beweegredenen
van de dansers. Gedurende de workshop kan er nog dieper
worden ingegaan op de inhoud en thematiek van de
voorstelling. Met weinig of geen danservaring kunnen
leerlingen deze workshop goed volgen.

“Een boek brengt je in beweging “

Dansworkshops en educatie

Plan d- / andreas denk biedt dansworkshops aan met speciaal ontwikkeld lesmateriaal. Tevens
worden er op aanvraag nagesprekken georganiseerd. De workshops zijn thematisch gelinkt met de
voorstelling en worden gegeven door bevoegde (dans)docenten.
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plan d-/andreas denk > --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buurman in de Natuur
Buurman in de Natuur is een dansvoorstelling over de kracht en de schoonheid maar ook over de
kwetsbaarheid van het milieu en de natuur. Plan d- biedt in kader van de voorstelling een aantal
educatieve en interactieve activiteiten aan. Deze zijn samen met de voorstelling, maar ook los te
boeken.

Doetuin (ca. 45-60 minuten)
De Doetuin bestaat uit een aantal creatieve en interactieve activiteiten die het publiek voorafgaand
en na afloop van de voorstelling in de foyer van het theater kunnen doen.
De Doetuin is onderverdeeld in een tuin-, park- en stadsgedeelte.
In de ‘Tuin’ kunnen de kinderen onder anderen zelf zaadjes planten en de potjes mee naar huis
nemen. Ze mogen wieden en oogsten en leren over gezond eten.
In het ‘Park’ doen de kinderen allerlei opdrachten die met natuur en milieu te maken hebben. Ze
worden op speelse wijze uitgedaagd om hun ideale wereld te schetsen. De ideeën worden na de
voorstelling gepresenteerd aan het publiek.
In de ‘Stad’ gaan de kinderen aan de slag om kleine kunstwerkjes te bouwen door afval te recyclen.
De kunstwerken worden na de voorstelling aan het publiek getoond en mogen mee naar huis
worden genomen.
De activiteiten maken deel uit van leermodules die ook apart te boeken zijn. Plan d- levert maatwerk
en kan samen met organisaties een individueel leer- en activiteitenprogramma opstellen en
uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd en vaardigheid.
De Doetuin wordt door medewerkers van plan d- op de locatie opgebouwd en ingericht. Voor de
begeleiding van de activiteiten zijn twee mensen van de organisatie nodig.

Doeboek
Het Doeboek is een prikkelend activiteitenboekje waarmee de kinderen ook thuis of in de klas
uitdagende en educatieve experimenten in en om het thema natuur, duurzaamheid en leefomgeving
kunnen doen.
Het Doeboek kan naar de voorstelling voor een kleine bijdrage worden gekocht.
Voor schoolklassen en speciale groepen is er korting.

Dansworkshop
Plan d- biedt op aanvraag een begeleidende educatieve dansworkshop die inhoudelijk gekoppeld is
aan de voorstelling. Lengte in overleg (ca. 30-60 minuten)
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