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In samenwerking met gemeente

Herk-de-Stad

WAAROM
We ondernemen dit project met de bedoeling de

mentale gezondheid van zowel onze leerlingen als

van de Herkse bevolking een boost te geven. Wat

doet het immers deugd om in deze vreemde tijden

een leuke activiteit in de natuur te kunnen doen

met je bubbel. 

Voor onze 12+ leerlingen vielen de laatste

maanden heel wat toonmomenten weg. Dit project

gaf hun een concreet doel om naar toe te werken

binnen de coronamaatregelen.

WAT
Ga samen met je smartphone, wat mobiele data en

dit plannetje op pad. Scan onderweg de QR-codes

die je tegenkomt, bekijk de gemaakte

choreografieën en ga met de opdrachten aan de

slag!

WANNEER
Elke dag mogelijk op een moment naar eigen

keuze vanaf zaterdag 13 februari tot 13 maart

2021 (verlenging mogelijk afhankelijk van de

weersomstandigheden. Volg de updates via

sociale media).



Start- en eindpunt
Vinkenstraat 1
3540 Schakkebroek
Parkeergelegenheid

8 km
Volg het volledige plan. 
      : ga rechtdoor, maak de extra lus
en ga bij je tweede passage aan      
 de Klein-Grootveldweg in.

4 km
      : sla rechtsaf de Klein-
Grootveldweg in.

1. Wie ontdekt de "Pas de chat" of poezensprong in

deze groepschoreografie?

2. Zin om ook te dansen? Je kan een stukje van deze

choreografie leren a.d.h.v. het instructiefilmpje!

3. Op het einde van deze Spaanse dans zetten we onze

wandeling verder met typische Spaanse klap- en

stampbewegingen. Oefenen jullie mee?

4. Op welk klassiek ballet is deze choreografie

geïnspireerd?

5.  Voel jij ook lentekriebels na deze Lentewals? Zet dan

zeker de wandeling huppelend en springend verder als

een lammetje in de wei.

6. Welke evenwichtshoudingen ontdek je in deze

combinatie? Experimenteer zelf op de boomstam!

7. Zin om ook te dansen? Je kan een stukje van deze

choreografie leren a.d.h.v. het instructiefilmpje!

8. Op welk klassiek ballet is deze choreografie

geïnspireerd?

9. Een balletles of dansvoorstelling eindigt altijd met

een "Reverence". Via "a Bow" (mannelijke buiging) of

"Curtsey" (vrouwelijke groet) toont de danser respect

voor de leerkracht en muzikale begeleider (bv pianist)

of toont de danser dankbaarheid voor het applaus van

het publiek.

Ook wij zijn dankbaar dat we voor jullie hebben kunnen

dansen tijdens deze krokuswandeling. Het gaf onze

motivatie en ons emotioneel welzijn tijdens deze

coronaperiode een welgekomen boost!
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Wat vond jij van onze krokuswandeling? Laat het hier weten en drop je folder in de brievenbus.
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