TECHNIEKEN

ook als het moeilijk is
doorzetten

WERKHOUDING ONTWIKKELEN

MATERIALEN EN
BASISVAARDIGHEDEN
BEHEERSEN

goede gewoontes
ontwikkelen

zorg dragen voor jezelf

efficiënte werkmethode hebben

werken met focus

mogelijkheden van (technologisch) materiaal, instrument

memoriseren

en lichaam verkennen
de lat hoog leggen

VAKKENNIS HANTEREN
materiaalkennis hebben
technieken kunnen benoemen

vaktaal gebruiken

begrippen uit de kunstgeschiedenis toepassen

en je instrument

WERKEN MET/AAN KWALITEIT
feedback verwerken in je werk

landkaART leerplan: vakman

authentiek
zijn in wat
je maakt

improviseren
binnen een kader
variëren,
combineren
en spelen met de
bouwstenen

zekerheden loslaten
en toeval toelaten

durven

experimenteren
mogelijkheden
uitproberen

persoonlijke
elementen
toevoegen
eigen verhaal
vertellen

zich op een
persoonlijke wijze
uitdrukken eigen stijl vinden
ervaringen, gevoelens, inzichten
en indrukken uitdrukken

zich inleven]
voor impulsen
openstaan
artistieke
keuzes
maken
een idee
concretiseren

interpreteren

schrappen en
schaven
iets
maken

creëren

in de huid
kruipen van…

stijlen
beheersen

intuïtie gebruiken

verbeelden

landkaART leerplan: kunstenaar

(uit)stralen

PUBLIEK
WILLEN RAKEN

genieten van de
respons van een
publiek

zich durven tonen

eigen repertoire hebben
en verklanken

EIGEN OEUVRE
OPBOUWEN
in staat zijn zich een
werk eigen te maken

spelplezier tonen
eigen verhaal vertellen
op de scène

zich richten naar het
(volledige) publiek
zich op eigen wijze
voorbereiden

zich opwarmen

DE CODES
zich concentreren
(van het zich
tonen) GEBRUIKEN
applaus in ontvangst nemen

materiaal
toe-eigenen

(altijd) iets
kunnen tonen

verschillende genres
en stijlen aankunnen

zich aanpassen aan
de omstandigheden

met passie en
enthousiasme
tonen

TONEN
MET KWALITEIT
doorgaan
(ook als het fout gaat)
omgaan met
plankenkoorts
goed voorbereid zijn
landkaART leerplan: performer
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EIGEN STERKTES EN
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zoeken

EN
M
E
O
BEN

valkuilen zien

Z

ES
C
AK
O
M
R
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ICH

disciplines

EN

aandacht
hebben voor
de historische en
actuele context
zich laten inspireren

NH
E
G
I
E

VER
N
O
ORIZ

EN
M
I
RU

meesterwerken leren kennen

landkaART leerplan: onderzoeker

