Nieuwe publicaties van het LKCA: raamleerplannen muziek
Raamleerplannen blaasinstrumenten en slagwerk
Het LKCA publiceerde nieuwe versies van deze raamleerplannen als updates van het raamleer plan HaFaBra deel 1, 2 en 3 uit 1996 en het raamplan
slagwerkopleidingen (SOM – Slagwerk Opleiding Modulair) uit 2010. Beide
publicaties hebben een algemeen inhoudelijk deel en een specifiek deel
waar eindtermen per fase/niveau zijn uitgewerkt. Vanaf cursusjaar 20152016 zullen Kunstconnectie en KNMO de eindtermen van deze raamleerplannen gaan gebruiken als basis voor hun landelijke examen- en diplomastelsel. Ook is er in de nieuwe versies van deze raamleerplannen meer
ruimte voor de eigen inhoudelijke en didactische aanpak van docenten.
De raamleerplannen zijn verkrijgbaar in gedrukte en in digitale vorm. In
2015 verschijnt een uitgebreidere digitale versie. Daarin geven hyperlinks
toegang tot het interactieve kennisdossier op de website waar notenvoorbeelden, repertoirevoorbeelden en andere onderwerpen nader worden
uitgewerkt. Bij aanschaf van de huidige gedrukte en digitale versies ontvangt u in 2015 gratis de vernieuwde digitale versie.

Raamleerplan blaasinstrumenten: aantal pagina's: 212 / prijs: € 20,- gedrukt en € 15,- digitaal
Raamleerplan slagwerk: aantal pagina's: 107 / prijs: € 20,- gedrukt en € 15,- digitaal

Meer informatie en bestellen?
www.lkca.nl/raamleerplan-blaasinstrumenten
www.lkca.nl/raamleerplan-slagwerk

Raamleerplan djembe
Dit raamleerplan biedt richtlijnen die het djembe-onderwijs op een hoger
niveau kunnen brengen en de kunst van het djembespel met de
bijbehorende tradities ondersteunen. Het dient als refentiekader voor een
planmatige en doelgerichte opzet van de opleidingen. Het raamleerplan is
bedoeld voor docenten die hun kennis van het vakgebied willen
verdiepen en zo een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het
djembe-onderwijs in Nederland. Vele facetten van goed djembeonderwijs zijn hierin op zo’n wijze gerangschikt, dat docenten ermee aan
de slag kunnen. Samengesteld in samenwerking met de Vereniging
Djembe Onderwijs Nederland (VDON).
Aantal pagina's: 48 / prijs: € 10,-.

Meer informatie en bestellen?
www.lkca.nl/raamleerplan-djembe

