TalentAtelier 2017-2018

Beste brugklasser,
Hieronder vind je de toelichting van de verschillende TalentAteliers waaruit je kunt
kiezen voor periode 1 en 2. Je moet er zeven kiezen. In volgorde van belangstelling
(dus het TalentAtelier dat je het liefste wil doen zet je op 1 enz.). Zijn er teveel
leerlingen voor een bepaald atelier dan wordt er geloot.

Sportieve TalentAteliers

1.

SportMix

Bij het TalentAtelier SportMix worden er allerlei verschillende (diverse) sporten
aangeboden. Verschillende vormen van voetbal, maar ook squash, turnen,
basketbal en hockey komen aan bod. Daarnaast spelen we ook
nog een aantal spellen van de basisschool, waaronder slagbal,
kegelroof, trefbal en natuurlijk het vernieuwde apenkooien: Het
grote James Bondspel. Ook is er in het ‘TalentAtelier SportMix’
ruimte voor je eigen inbreng. Welke sport vind je zelf heel leuk?
Wie weet spelen we dat in één van de laatste lessen!
Ben jij een sportief type en voor alle sporten in? Kies dan dit!

2. Zaalvoetbal
Ben jij de nieuwe Messi of Ronaldo? Hoor je absoluut in het Nederlands
Dameselftal?
Laat het dan eerst maar eens zien in de zaal!
Tijdens dit TalentAtelier gaan we aan de gang met
o.a. Rondo's, Afwerken op het doel,
Techniekoefeningen en natuurlijk Partijtjes spelen.
En misschien moet je ook wel fluiten!
Meisje of jongen, beginner of talent: iedereen kan
meedoen!

3.

Floorball

Floorball is de snelste teamsport ter wereld. Het wordt
gespeeld met vijf veldspelers, een keeper en en bank
vol wisselspelers die ongeveer om de twee minuten
gewisseld worden. Het is veilig door de kunstof sticks
en de lichte plastic ‘gaten bal’. Floorball heeft
makkelijke regels waardoor er snel een partijtje gespeeld kan worden. Heb jij zin in
een aktief spelletje afgewisseld met techniekoefeningen: kies dan voor floorball.

4. Terugslagspelen
Tennis, badminton, tafeltennis, squash, slagbal en
softbal. Iedere les weer wat anders, maar allemaal
sporten waarbij de bal terug moet slaan. Ben jij sportief
en vind je bovenstaande sporten eigenlijk allemaal wel
leuk? Schrijf je dan nu in op dit talentatelier.
5.

Golfen

Wil je een klein beetje leren golfen, kies dan voor dit
Atelier. Met een klein groepje gaan we iedere week
oefenen. Proberen de bal in de put te krijgen (putten),
we gaan korte slagen oefenen, we proberen uit de
bunker te komen (uit het zand) en we proberen een
bal van misschien wel 100 meter te slaan. In les 6 krijg
je de mogelijkheid een korte baan te lopen. Als je zo een baan wil lopen wordt
daar wel een eigen bijdrage voor gevraagd van 20 euro. Wil je dat niet dan
oefen je in les 6 gewoon verder en is dit atelier uiteraard gratis.

Creatieve TalentAteliers

6.

Zang
Zijn ze thuis nog niet onder de indruk van je
zangkunst? In dit atelier leer je de basistechnieken
voor een goed gebruik van je stem (inclusief stemtest)
en zingen van blad, zowel solistisch als samen zingen
als koor. Je leert ook microfoongebruik en je krijgt tips
om je eigen songlist te maken. Je krijgt ook wat
aanbevelingen over podiumgebruik en
"showmanship".

7.

Drums en Percussie

Altijd al met je mes en vork aan het drummen op de
eettafel?
Bij dit atelier leer je de basistechnieken van het
Europese slagwerkconcertsysteem en gebruik je
allerlei ritme instrumenten van school.
Je leert ook basis Rockritmes drummen op een
drumstel. Leerlingen bezoeken op een
woensdagavond de Big Band van Libertatis en spelen
enkele stukken mee met de band.
Dit atelier verwacht ook thuis wat oefening en daarvoor krijg je een oefen-pad en
een paar stokken in bruikleen mee naar huis.

8. Portret Schilderen
In deze lessen leer je heel goed kijken, tekenen en schilderen.
Vaak werken kunstenaars met olieverf, maar schilderen wij
traditionele wijze met acrylverf op echte doeken.
Aan de hand van een foto, gaan we goed kijken wat we nu
eigenlijk zien. We letten op compositie, perspectief, kleur,
licht, schaduw en textuur. Eerst worden met houtskool
schetsen gemaakt. Daarna gaan we deze laagje voor laagje
schilderen. Je zult vast tevreden zijn over het eindresultaat, wat je natuurlijk mee
naar huis mag nemen!

9.

Maskers maken
Je gaat een masker maken met een eigen karakter. Je
gebruikt als basis een voorgevormd masker die je naar
eigen inzicht om gaat vormen. Het mag eng, spannend,
lief, dierlijk, vriendelijk, etc. etc. zijn. Maskers maken is een
zeer spannend proces. Dus doe mee en schrijf je in.

10. Game design
Bij Game design ga je zelf een game maken in twee- of drietallen. Dit doen we in
het programma
Fusion 2.5. Je leert hoe je objecten
maakt en animeert,
en leert hoe je deze laat bewegen. Je
leert ook hoe je
speciale effecten maakt en hoe je geluid
en muziek toevoegt.
Als je game af is kun je deze publiceren.
Je hoeft hiervoor
niet te kunnen programmeren.

11. Zentangle
Zentangle is een kunstvorm ontwikkeld door artieste
Maria en een monnik Rick in de Verenigde Staten.
Op zekere dag liep Rick de werkruimte van Maria
binnen en zag hoe zij prachtige letters aan het
versieren was. Ze leken op de mooie initialen uit
beroemde boeken die rond het jaar 800 door
Keltische monniken geschreven werden.
Wil je deze kunstvorm ook leren schrijf je dan in voor Zentangle.

12. Werken aan een presentatie of show
Houd je van organiseren en presenteren en
laat je graag zien wie je bent en wat je
kunt? Of ben je misschien liever wat meer
op de achtergrond maar heb je creatieve
ideeën? Iedereen heeft zijn eigen talent en
samen kun je er iets moois van maken. We
gaan deze weken in een kleine groep verschillende activiteiten doen
waarbij je gaat organiseren, presenteren, samenwerken, nadenken over,
luisteren naar anderen, creatief bezig zijn, etc. Uiteindelijk organiseren
we in de laatste lessen samen een leuke activiteit / show waar iedereen
(op z’n eigen manier) een bijdrage aan kan leveren. Behalve dat het
gewoon leuk is om zo met elkaar bezig te zijn, is het fijn dat je in de
brugklas gebruik kunt maken van de ervaring die je hebt opgedaan met
het presenteren (van jezelf) en het samenwerken in een groep. Dus
schrijf je in!

13. Fluffy monster dolls….. in action
Bij het TalentAtelier “fluffy monster dolls in action” ga
je met jezelf gemaakte monster een filmpje maken. Je
ontwerpt je eigen stoffenmonster en gaat deze maken
met stof en leert werken met een naaimachine.
Als je monster klaar is komt hij/zij tot leven door er een
zelfbedacht filmpje van te maken.

Praktische TalentAteliers

14. BAKO (BAkken en KOken)
Het kookatelier brengt jou naar verschillende werelddelen.
Je reist van Nederland via Italië naar de States waar je van de
verschillende culturen hun eetcultuur gaat ontdekken. Wil je
de beginselen leren van het koken en bakken, schrijf je dan
in voor dit atelier. Wat kan je allemaal verwachten in die 8
weken? We gaan maaltijden bereiden. We gaan cake
bakken. We gaan een appeltaart maken en als klap op de
vuurpijl een 3 gangen menu bereiden.

15. Beauty 4 All
Hoe maak ik de mooiste nagels?
Hoe voelt een massage met warme stenen?
Hoe verzorg ik gezicht en voeten?
Mmmm....... hiervoor zal je toch eerst naar Beauty 4 All
moeten in de prachtige praktijklokalen van Uiterlijke
Verzorging.

16. Haarverzorging en Hoofdhuidmassage
Een hoofdhuidmassage is snel en effectief. Het
verminderd spanningen en stress, zodat je er echt van
opkikkert. Het doet ook wonderen voor je haar, omdat
de spanningen op je hoofdhuid afnemen. En het
versnelt ook nog eens je haargroei, omdat je haarzakjes
worden gestimuleerd. Ook haarverzorging speelt een
grote rol in dit TalentAtelier. In het Talentatelier leer je niet alleen een aantal
hoofdhuidmassages, maar zal je ze ook ondergaan. Dus neem de tijd eens om zelf
te ontspannen en een ander te laten ontspannen.

17. Kookreis om de Wereld
Wat kan je tijdens deze reis allemaal verwachten?
Het wordt een grote verrassing, óók voor mij als
reisleider. Maar één ding is zeker: we vertrekken uit
Indonesië doen dan zes landen aan en stoppen
uiteindelijk in Nederland. Wat we gaan koken hangt
van jullie zelf af. Dat bepalen jullie zelf iedere les voor
de volgende keer.

18. Omgaan met geld
Hoi, in dit atelier gaan we het hebben over hoe je het beste om
kunt gaan met je eigen geld. Zakgeld, of geld dat je verdient met
je baantje. We gaan het hebben over
sparen, lenen, beleggen en uitlenen.
Maar ook over slim internet-winkelen,
kortingen krijgen en prijzen vergelijken. Over
bitcoins en hoe voorkom ik schulden. Als klap op
de vuurpijl spelen we ‘de grote geldquiz’.

In het boekje heb je gelezen uit welke 18 TalentAteliers jij moet kiezen. De
TalentAteliers beginnen op donderdag 26 oktober tijdens de bruguren. Ze duren
dus van 13.00 tot 14.30 uur. De TalentAteliers worden afgesloten met een officieel
certificaat. Dit certificaat ontvang je bij je eindrapport.
Je inschrijfformulier moet jezelf inleveren bij de receptie. De uiterste inleverdatum
is vrijdag 29 september. Als je je formulier dan nog niet hebt ingeleverd delen we
je in bij de ateliers die nog ruimte hebben.
Je moet 7 keuzes maken op het formulier. Dus geen vijf of vier. Je zet ze in de
volgorde van belangstelling. Dus het atelier dat je het liefst doet, zet je bovenaan.
We proberen je natuurlijk een zo hoog mogelijke keuze toe te wijzen. Als er teveel
kinderen zijn voor een atelier dan wordt er geloot.
Het heeft geen zin om precies hetzelfde te kiezen als je vriendje of vriendinnetje,
want één van de doelstellingen is dat je je talenten ontwikkelt met leerlingen uit
andere klassen die dezelfde talenten en interesses hebben als jij.
Veel succes met het maken van je zeven keuzes!

