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Workshop voorlezen
Iedereen kan voorlezen! Het enige wat je nodig hebt is een goed boek en
enthousiasme om het over te brengen. En publiek, dat zou wel handig zijn.
Maar hoe kan het dat luisteraars bij de ene voorlezer aan zijn lippen hangen, en bij
de andere massaal gaan propjes schieten?
Dat heeft te maken met de muziek in je stem, met spanningsopbouw, met het
betrekken van je publiek bij je voordracht, met de stiltes die je durft te gebruiken om
je verhaal nog boeiender te maken, met een goede tekstbehandeling, met de keus
van je verhaal… zoveel aandachtspunten waarvan je jezelf vaak niet bewust bent.
In de workshop laat ik je voorlezen en door kleine aanwijzingen zul je versteld staan
hoeveel meer kleuren er op je voorleespalet aanwezig zijn!
Praktisch:
De groep deelnemers zit in een kring. We beginnen met een paar kleine
ontspanningsoefeningen om de spieren, maar vooral de sfeer los te maken. Dan
vraag ik of iemand een stukje wil voorlezen en vertel erbij hoezeer ik me ervan
bewust ben dat dat ongemakkelijk kan zijn. Wanneer dat is gedaan, geef ik een
kleine aanwijzing en vraag om dat zelfde stukje opnieuw voor te lezen. De
veranderingen zijn vaak verbluffend!
Op deze wijze komt een aantal cursisten aan bod. Door de soort aanwijzingen die ik
geef, leert iedereen.
Daarbij komt er van alles ter spraken: hoe kies ik een goed voorleesboek, hoe
enthousiasmeer ik de niet gretige leerlingen, wat doe ik met ordeproblemen, wanneer
kan ik het beste voorlezen.
En dit alles in een ontspannen en gemoedelijke sfeer.
Grootte van de groep: in het verleden varieerde die van minimaal 5 deelnemers naar
maximaal 60. Maar dan splits ik liever de groep op!
Duur van de workshop: minimaal 1 uur, maximaal 2,5 uur (inclusief pauze).
Prijs: hangt af van groepsgrootte en duur.
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Reacties van deelnemers:



















Erg leerzaam!
Leuk en leerzaam, leuk mens ook!
Erg leuk, veel geleerd, m.n. RUST, zeker voor herhaling vatbaar!
Inspirerend, gaaf, geweldige performance van Anke.
Verrassend
Leuk om te ervaren wat goed voorlezen met een kind kan doen!
Was heel erg leuk!
Erg leuk
Leuke "aanvulling" en leerzaam!
Inspirerend, sprankelend, boeiend!
Veel van opgestoken op een manier die je ook blijft onthouden.
Een openbaring om te zien wat je met je stem, lijf en mimiek kunt doen tijdens
het voorlezen! Super!
Leuk, doorgaan! Ook in Varsseveld
Inspirerend beeldend.
Heel erg leuk! Heb er erg van genoten! Voor herhaling vatbaar!
Dat stemgebruik en mimiek zoveel kan doen!
Voorlezen met meer Rust erin!
Ga het morgen meteen proberen en kijken wat het met de kinderen doet!
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