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Woordzoeker vzw
Woordzoeker laat kinderen en jongeren opnieuw de goesting en het plezier in taal ontdekken.
Wij doen dit door het maken en begeleiden

van muzische taal- en poëzieworkshops en creatieve

navormingen, door het organiseren van activiteiten rond taal, poëzie en woordkunst en door het
ondersteunen van talige projecten en artiesten.
Omdat taal moet kunnen blijven groeien, is er in onze workshops en binnen de projecten die wij steunen, steeds
ruimte voor de taal- en cultuurdiversiteit van de deelnemers.
Wij omarmen het woord in al zijn verschijningsvormen. Literatuur en volkse verhalen. Poëzie en rijmelarijen. Texton-stage. Voorlezen bij het haardvuur. Theater. Woordcollages. Sprookjes. Slogans. Rap. Kinderrijmpjes.
Slampoetry. Alle zinnige én onzinnige letters die ons tegemoet dwarrelen zijn welkom!

Onze workshops
Soorten workshops:
Doorlopende workshop. De deelnemers kunnen vrij in en uit de workshop stappen.
Ideaal voor evenementen en festivals.
Korte workshop van 2 of 3 lesuren.
Cursusreeks. We spreken samen het aantal lessen af.

Indien er meer dan één symbool bij de workshop staat dan zijn er verschillende mogelijkheden. We kiezen dan
samen de meest gepaste formule.



Plezant Nederlands
In deze workshop gaan we muzisch aan de slag met taal. We ontdekken
en oefenen het Nederlands met verhaaltjes, rijmpjes, liedjes en muzikale
spelletjes. Leerrijke workshop voor veeltalige kleuterklassen en anderstalige ouders en hun kindjes.
Leeftijd: Peuters, kleuters
Soort workshop:



! Max. 12 deelnemers
(of 6 ouders met hun kindje)

Taalfanfare
Op speelse wijze gaan we op zoek naar de muzikaliteit van taal. We
luisteren naar de klanken van de klas en van de verschillende aanwezige
talen en we onderzoeken de percussiemogelijkheden van ons lichaam. De
workshop resulteert in een heuse taalfanfare!
Leeftijd: Kleuters
Soort workshop:



Animal Farm
Toffe taalworkshop waarin we eerst samen een aantal dieren tot in het kleinste
detail ontdekken door middel van drama- en bewegingsspelletjes én door héél goed
te kijken, te luisteren en te voelen! Daarna gaan we aan de slag met onze
bevindingen en maken we samen een raadselgedicht.
Leeftijd: kleuters, 6-8 jaar
Soort workshop:



Taalknutsels
We gaan beeldend aan de slag met taal. Je kan kiezen tussen de
volgende
taaldoedingetjes:
Keilief/leuk/lelijk
(stone
art,
dotpainting), Knutselen met spreekwoorden en Pimpje Kapitaal
(typografie, naamdicht). Vanaf 4 jaar!
Leeftijd: kleuters, 6-8 jaar, 9-12 jaar
Soort workshop:



Klank-en-spel

Workshop van één of twee sessies. We gaan aan de slag met de
bouwstenen van onze taal: klanken. We spelen talige
klankspelletjes, we ontdekken de klanken rondom ons, we bouwen
nieuwe klankwoorden, we schrijven een klankdicht en we spelen een
theaterscène in jabbertalk.
Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar
Soort workshop:



Er was eens…
… een land waar het snoepjes regende, waar de inwoners onzichtbaar
waren en waar het altijd vakantie was! De kinderen boetseren aan de
hand van een doldwaze vragenlijst een zelfverzonnen sprookjesland en
schrijven er een gedicht over.
Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar
Soort workshop:



Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
In deze workshop gaan we eerst op zoek naar elkaars
typische eigenschappen. We houden het positief! Aan de
hand van onze bevindingen boetseren we een
portretgedicht.
Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Kabaalkraam

+

Kinderen en jongeren kunnen naar hartelust komen proeven van taal aan
onze Kabaalkraam. Ze kunnen er beeld- en woordcollages boetseren,
gedichten mixen, grappige zinnen knutselen, meebouwen aan een
verhaal, stiftgedichten tevoorschijn schrappen, tekstballonnen vullen en
meedoen aan het enige, echte Verhalenverhaspelspel!
+

Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Superhelden
In deze workshop van 2 of 3 halve dagen, maken we samen een superheldenstripverhaal! We verdelen de groep in acteurs, regisseurs, fotografen, scriptschrijvers en kostuumontwerpers. Creatieve, experimentele workshopreeks met
aandacht voor theater, onomatopeeën, fotografie, eenvoudige grafische
computerprogramma’s en teamwork.
+

Leeftijd: 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



De Versgazet
De deelnemers krijgen een afbeelding uit het nieuws van die week. Aan de hand
van een vragenlijst bekijken en besnuffelen ze de foto tot in de kleinste details.
Ten slotte verzinnen ze er zelf een poëtisch verhaal en een krantenkop bij. De
gedichten vormen samen een lyrische versgazet.
+

Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Schrap wat niet past!
Ontdek de poëzie tussen de lijnen van krantenartikels,
reclameboodschappen en advertenties. We maken een
stiftgedicht en/of woordcollages!
Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



+

Slampoetry
De deelnemers gaan op zoek naar wat hen bang, blij, boos of
verdrietig maakt en schrijven vanuit die emotie een persoonlijke tekst.
Daarna maken ze er een sterke performance van of gaan ze als echte
rappers, de confrontatie aan met elkaar in een slampoetry battle.
+

Leeftijd: 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Powertaal
In deze workshop van één of twee sessies, gaan we aan de slag met slogans,
twittertaal, reclametaal en andere korte taalexpressies. We bedenken een
krachtige naam en een slagzin voor een nieuw product en we schrijven een
scenario voor een reclamespot waarbij we een aantal stijlfiguren bespreken
en toepassen.
+

Leeftijd: 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Hahaha!
Humor is het thema van de poëzieweek 2017
We laten de deelnemers eerst kennismaken met humor in poëzie, in proza
en op de planken. Hoe werkt een taalgrapje? Wat maakt een personage
grappig? Hoe schrijf je een hilarische monoloog? Daarna gaan ze zelf aan de
slag. Ze bedenken een grappig personage, brengen een zelf verzonnen mop
of profileren zich als een echte stand-up comedian!
+

Leeftijd: 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Improvisatietheater
Workshop of workshopreeks waarin de deelnemers kennismaken met de
basistechnieken van het improvisatietheater. We starten met een warmingup om het hoofd leeg te maken en het vertrouwen te versterken en we
eindigen met aantal grappige theaterscènes.
+

Leeftijd: 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Theater
Workshop of workshopreeks waarin we de deelnemers laten proeven van de
expressiemogelijkheden van het theater. We laten hen kennismaken met
bewegings-, mimiek- en teksttoneel. Daarnaast is er ruimte om te
experimenteren met kostuums, personages, dialogen, enz..
De workshopreeks kan resulteren in een toonmoment.
+

Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 12
Soort workshop:



Letterspetters!
Letterspetters is ons driedaagse, creatieve taalkamp. De afgelopen jaren
organiseerden wij, steeds in samenwerking met externe partners
(gemeentebesturen, scholen, organisaties), al verschillende keren dit muzische
vakantiekamp voor kinderen tussen 7 en 13 jaar. Wij zorgen voor het
programma (theater, poëzie, verhalen schrijven, de Lettergazet, hiphop, enz…)
en de begeleiding. U zorgt voor de locatie en de inschrijvingen.
+

Leeftijd: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 12
Soort workshop:

Samen gaan we voor meer zin in taal!

Info & Prijzen
Afhankelijk van het soort workshop en de leeftijden van de deelnemers kunnen er maximum 12 tot 24 kinderen
meedoen per workshop en per begeleider. We communiceren dit steeds op voorhand.
Te voorzien door de organisator:





Een ruim (klas-)lokaal
Kladpapier en schrijfgerief
Voor bepaalde workshops: beamer, laptop, groot scherm
Voor bepaalde workshops: tijdschriften en kranten om in te knippen

Prijzen






Doorlopende workshop op een evenement: 150€ per dagdeel (voor- of namiddag) met één begeleider
Workshops kinderen en jongeren(2 of 3 lesuren): 150€ met één begeleider
Workshops kleuters (2 of 3 x 30 minuten): 150€ met één begeleider (max. 12 deelnemers)
Cursusreeks en Letterspetters: prijzen op aanvraag
Prijzen zijn vrij van BTW en excl. vervoersonkosten

Reservaties en informatie





Website: www.woordzoekervzw.wordpress.com
Email: woordzoeker@telenet.be
Telefoon: (0032)(0)89 24 76 30
Mobiel: (0032)(0)497 84 40 84

