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Aslan Verdiepingsweekend PO & VO  
Programma workshops 

Workshop 1 | Interculturele zang- en dansstijlen | Zuhal Gezik 

 
Een praktische en intensieve workshop waarbij je kennis maakt met de rijke Oosterse dans- en 
muziektraditie. Je werkt aan verschillende choreografieën en aan verbetering van je danstechnieken. Ook leer 
je traditionele oriëntaalse bewegingen en hedendaagse dansvormen met elkaar te combineren. Zuhal Gezik 
werkt met een activerende didactiek en veel gevoel voor methodiek. Haar workshops zijn muzikaal, 
persoonlijk, activerend en meteen toepasbaar. Ze neemt je aan de hand van een aantal liederen, onder 
begeleiding van haar saz, mee in de onregelmatige maatsoorten en kwarttonen in diverse talen. Ook leer je 
werken met de door Aslan Muziekcentrum ontwikkelde melodiekaarten. Laat je uit je comfortzone halen en 
zing een microtoon en klap mee met een 5/8 maat! 
 

Workshop 2 | (Body)percussie en onregelmatige maatsoorten | Levent Aslan 

 
Je gaat aan de slag met de darbuka en het spelen van onregelmatige maatsoorten. De darbuka speelt een 
belangrijke rol in de muziek van Arabisch Noord-Afrika, het Midden- Oosten en zuidelijk Oost-Europa. Het 
wordt gebruikt in klassieke oriëntaalse muziek, maar ook in de popmuziek, volksmuziek en de 
wereldmuziek.  Onder enthousiaste en deskundige begeleiding van Levent Aslan word je geprikkeld om uit hun 
comfortzone te komen en samen muziek te maken. Ook leer je allerlei mogelijkheden om in je eigen lespraktijk 
te werken met de door Aslan Muziekcentrum ontwikkelde Aslan Ritmekaarten. 
 

Workshop 3 | Unload to Upload | Joop Oonk 

https://www.aslanmuziek.nl/product/melodiekaarten/
https://www.aslanmuziek.nl/product/ritmekaarten/
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In deze workshop over inclusiedans leer je niet alleen met de methodiek van Misiconi Dance Company te 
werken, maar leer je ook meer over de visie en het gedachtegoed van Unload to Upload. Jezelf even unloaden 
van aangeleerde patroneren en weer uploaden met andere inzichten. Je maakt kennis wat een inclusieve 
danspraktijk inhoudt vanuit verschillende perspectieven in het werkveld. Joop biedt handvatten, trips en tricks 
voor het werken met een inclusieve groep. Bekijk dit filmpje om meer inzicht te krijgen wat beweging kan zijn 
volgens de methode ‘Unload to Upload’ van Joop. 

 

Workshop 4 | Balinees Maskertheater | Frans Krom  

 
Maskers en theater zijn onlosmakelijk verbonden voor Frans Krom. Frans geeft tijdens het Aslan 
Verdiepingsweekend een praktische maskerworkshop en laat zien wat de vele mogelijkheden zijn van het 
maskergebruik in het primair onderwijs. Hij heeft zelf een maskermethode ontwikkelt en zal zijn praktijk delen 
met de docenten. Bijzonder aan deze maskers is dat zij niet alleen exposeerbaar zijn, maar ook werkelijk 
draagbaar. Het maakt deze vorm van beeldende kunst origineel en dynamisch. 
 

Workshop 5: | Explore the voice with VOPA (Vocal Painting)  | Rohan Poldervaart 
 

In deze workshop maak je kennis met Vocal Painting. Vocal Painting is de vocale vertaling van het bekendere 

'Soundpainting' van Wolter Thompson. Letterlijk vertaald betekent het ‘schilderen met je stem’. In het moment 

ontstaat een (vocale) compositie en door VOPA toe te passen kun je de klank 'kleuren'. Om op een veilige 

manier kennis te maken gaan we op zoek naar vocaal materiaal dat we kunnen inzetten in bijvoorbeeld een 

circle song. Om dit materiaal te vinden wordt een beroep gedaan op ieders vocale creativiteit. Iedereen heeft 

dit in zich en samen creëren we er op los!  

  

https://www.youtube.com/watch?v=zZLk5olapeI
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Workshop 6 | Klassieke muziek in het PO | Emma van Dobben 
 

In deze workshop gaan we door middel van actieve werkvormen aan de slag met klassieke muziek en muzikale 

spellen voor de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs. Via beweging, spel, materiaal en notatie 

maken de leerlingen kennis met klassieke muziek en volksmuziek door de eeuwen heen. Uitgangspunt is de 

werkwijze van de Hongaarse muziekpedagoog Kodály, waarbij non-verbale didactiek, spel, zang en beweging 

voorop staan. 

Workshop 7 | Dansstijlen uit verschillende culturen | Avivit Ouwekerk 

 
Maak tijdens deze workshop kennis met de Palestijnse Dabke dansstijl en een Braziliaanse stokkendans 
genaamd Maculele.  
 
Palestijnse dans: Dabke 
De Dabke-passen vinden wellicht hun oorsprong in de eeuwenoude Kanaänitische vruchtbaarheidsriten, die 
doorgaans groeistimulans van planten tot uiting brachten. Ze werden gebruikt om kwade krachten te verjagen 
en om de zaailingen en hun groei te beschermen. Je maakt tijdens deze workshop kennis met enkele 
dabkeliederen. 
 
Braziliaanse stokkendans: Maculele 
Tijdens de maculele workshop (uitspraak: maakoeleelee) wordt je meegenomen in een spectaculaire dans met 
houten stokken op een opzwepend Afrikaans-Braziliaanse ritme. Met een workshop van deze Braziliaanse dans 
komt iedereen gegarandeerd helemaal los!   
 


