Se, Sig og Spil

Beskrivelse
Vi gentager succesen med dette gratis musiklærerkursus:
Forestil dig, at du, som musiklærer kan udlevere en node og sige til en klasse:,” Find jeres instrumenter frem, gå
ud i grupperne og spil den her”, og det så også sker.
Peter Bjerrum vil med masser af hands-on øvelser introducere dig til metoden ’Se, Sig og Spil’
’Se, Sig og Spil’ beskæftiger sig med mestring af fag-fagligt kernestof, som puls, rytmik og teori igennem et væld
af sammenspilsaktiviteter og bevægelseslege i selvstyrende-grupper.
’Se, Sig og Spil’ giver eleverne et musikalsk arbejdssprog, strukturerede øvemetoder, og kompetencegivende
fagværktøjer til at være selvkørende i sammenspilsgrupper, eller i egen øveproces på div. instrumenter. Man
kan arbejde meningsfyldt med det helt simple, til det meget avancerede, og er derfor relevant lige fra
indskolingen, over mellemtrin til valgfag i musik, samt for elever i musikskolerne.
’Se, sig og spil’ er en metode, hvor såvel undervisere, som elever kan vokse meningsfuldt og fagligt.

Program:
Kl. 8.30: Velkomst og kaffe
Kl. 9.00-12.00: Kursus
Kl. 12.00-12.40: Frokost
Kl. 12.40-14.30: Kursus
Kl. 14.30-14.45: Afrunding og tak for i dag
Underviser: Peter Bjerrum

Forplejning
Der er frokost inkluderet i kurset. Du kan ved tilmelding vælge mellem vegetar/kød.
Kontakt
Anne Kleberg
annek@aarhus.dk
40226303
https://www.ulfiaarhus.dk/

Materialer

Download mere information om kurset her (PDF):
Download fil
Læs mere om Little Masters Of Music her

Sted
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C.
Dato
Tirsdag, 21 september, 2021 - 08:30
Gratis
Onsdag, 22 september, 2021 - 08:30
Gratis
Torsdag, 23 september, 2021 - 08:30
Gratis
Mandag, 16 januar, 2023 - 08:30
Gratis

Praktisk information
Målgruppe
Grundskole
- Indskoling
- Mellemtrin
- Udskoling
Kurset er relevant for lærere, der underviser i fagene
Musik
Emneområde
Film, musik, teater og dans
Max. 20 deltagere pr. hold.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.
Periode
16.01.2023
Varighed
6.15 time
Kl. 8:30-14:45.
Dette forløb er gratis
ULF i Aarhus betaler kurset, så det bliver gratis for jer.
Ved udeblivelse eller afbud senere end 7 dage før afvikling opkræves skolen/institutionen 500 kr.
Denne regel bortfalder dog, hvis aktiviteten lukkes ned efter påbud fra myndighederne.

Kontakt udbyder
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 67

