
 

Profiel 2 
Kennismaken 
De leerling maakt kennis met een of meerdere kunstdisciplines. Het aanbod is 
kortdurend en laagdrempelig. De docenten richten zich op het enthousiasmeren 
en nieuwsgierig maken van de leerlingen.  Na afloop hebben de leerlingen 
ervaren hoe het is om zelf aan de slag te gaan binnen deze kunstdiscipline.  
 
Voorbeeld. 
Artiance verzorgt voor u en uw leerlingen een kennismakingsdag Kunst. 
Hierbij worden in verschillende rondes meerdere workshops tegelijkertijd 
aangeboden en rouleren uw leerlingen van bv dans naar toneel en eindigen met 
een workshop popsongs zingen. Per workshop variëren de leerlingenaantallen 
van 14 tot 20 lln per workshop. Deze dag kan voor minimaal 50 en maximaal 
250 lln tegelijk.  
 
Voorbeelden van kennismakings-workshops: 
 
Swing till you drop! 
Maak kennis met verschillende swingende dansstijlen uit Zuid-Amerika en de Cariben, 
zoals Reggaeton en Dancehall. In de workshop kom je ze allemaal tegen, durf jij kleurrijk 
te dansen? 
Maximum aantal leerlingen: 18 
Doelgroep: 12+ 
Locatie: op school of bij Artiance 
Duur: 1 uur per groep 
Docent: Mena Kilani 
 
Wereldse percussie 
In deze workshop worden traditionele ritmes en slagtechnieken, samenspel en 
improvisatie beoefend. Er wordt op djembe’s/conga’s gespeeld en een eenvoudige 
Afrikaanse melodie aangeleerd. De workshop is laagdrempelig; iedereen kan meedoen. 
Maximum aantal leerlingen: 20 
Duur: 1 uur 
Klas/Niveau: geschikt voor alle klassen 
Locatie: In Artiance of op school 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popzang 
Lekker meezingen met de radio of een favoriete cd doen we allemaal wel eens. Maar wat 
komt er eigenlijk nog meer bij kijken om goed te zingen? In deze workshop kunnen 
leerlingen dat ontdekken en gaan ze met hun stem aan de slag. Ze werken aan 
zangtechniek en zingen samen twee popsongs. 
Maximum aantal leerlingen: 15 
Duur: 1 uur 
Klas/Niveau: geschikt voor alle klassen 
Locatie: In Artiance of op school (NB op school: piano vereist) 
 



 
 
 
 
 
Computermuziek 
 

De computer en muziekprogramma’s zijn 
ontzettend belangrijk geworden in het 
produceren van de hedendaagse pop/dance 
muziek. Ondere andere veel DJ’s maken hun 
muziek zelf en stellen hun sets samen. 
Computers zijn tegenwoordig een 
muziekstudio in een box. Alle mogelijkheden 
om een topproduktie te maken zijn aanwezig 
in de computer en iedereen kan al snel iets in 
elkaar zetten In deze workshop krijg je een 
korte introductie over computers & muziek en 
gaan we zelf een song in elkaar zetten met 

behulp van het programma Ableton Live. Je leert een drumbeat maken, je gaat zelf een 
bassline programmeren en synthesizer partijen en effecten toevoegen. Ook leren we een 
mp3/audio file te importeren en vervolgens te bewerken. Omdat we gaan werken met 
computers hoef je geen instrument te kunnen bespelen. 
Maximaal aantal leerlingen: 15 
Duur: 1,5 uur 
Klas/niveau: mogelijk voor alle niveaus 
Locatie: Artiance 
 
 
 
 



 
Workshop dans 
In de Hiphop New Style workshop 
wordt er op een specifiek nummer 
gedanst. Dit houdt in dat de 
choreografie op een beat of tekst 
wordt gemaakt.  Alle accenten van 
de beat of tekst worden gebruikt. 
De dans wordt vervolgens herhaald 
en uitgevoerd op dat nummer. Dit 
om de muziek en de 'flow' echt te 
voelen.   
De Hiphop New Style workshop is 
een leuke workshop waarin je danst 
en tegelijk aan je conditie werkt.  
 
Maximaal aantal leerlingen: 20 
Duur: 1 uur 
Klas/niveau: mogelijk voor alle niveaus 
Locatie: Artiance 
 


