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VORMING IN SCHADUWKUNST

Reeks A: februari-maart 2020
Artistieke leiding: Agnès Rammant
1° workshop 4 februari Samen overleggen wat en hoe te verbeelden
door Julie Michaud
Voormiddag Methodologische en ethische tips
- het belang van groepswerk met de ‘artpad’
- een inspiratie dossier aanleggen, zowel analoog als digitaal
Namiddag Hoe spelenderwijze aansturen op een thema?
- vragenspel
- mind map
- cadavre exquis
- het lokaal voorbereiden/aanpassen: voor welke lichtbron kiezen ?
- fabricatie van een minischaduwtheater
∞
2° workshop 18 februari De rol van slam poetry en verhalen bij

schaduwkunst

door Alain Quateau

Voormiddag Gedichten als spiegel van je gedachten
- is de beste schaduwkunst zonder woorden (en zonder kleuren)?
- schimmen als inspiratie voor gedichten en omgekeerd
- eigen collages en grafiek als inspiratiebron
Namiddag

Hoe in groep een verhaal bedenken ?

- in workshopvorm op zoek naar kleine verhalen met een universeel karakter
- onze inspiratie baseren op observatietechnieken: wat zegt ons gedrag over
ons karakter?
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3°workshop 3 maart Bewegen en dansen vóór het transparante scherm
door Sofie Verbrugghen
Voormiddag Het lichaam als instrument in de schaduwdans
- Speltechnieken, improvisatie en bewegingsexploratie
- Verschillende dansstromingen als inspiratiebronnen
- Van bewegingspatroon naar dans
Namiddag

Verhalend bewegen

- Het dansende lichaam in dialoog met materialen en objecten
- Het lichaam inzetten als decor bij een verhaal
- Aan de slag met fotografie en beeldopnames integreren in de schaduwdans
∞
4° workshop 10 maart Hoe eenvoudige schimmen en maskers maken?
door Paul Contryn
Voormiddag Schimmen maken
- van art du découpage naar hedendaagse cut-outs
- een menselijk profiel als silhouette verwerken
- het schilderen van frontale gezichten op transparant
Namiddag

Obscure maskers maken voor het schimmentheater

- tekenen en knippen van tronies
- maken en hanteren van beweegbare maskers
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