Oplossingsgericht coachen van kinderen

Goochelworkshops
Goochelen is een activiteit die kinderen leuk vinden en waar ze ook zelfvertrouwen van kunnen
krijgen. Kinderen die niet op het toneel durven te staan bij een toneeluitvoering op school kunnen
soms over de drempel geholpen worden door ze een aantal goocheltrucs te leren die ze kunnen
presenteren. Ook voor kinderen met autisme is goochelen een goede manier om contact te
maken met leeftijdsgenoten en het publiek bij een voorstelling op school. Het vraagt ook om
samenwerking, want soms heb je iemand uit het publiek nodig bij het uitvoeren van een truc. Er
zijn trucs die de motoriek stimuleren, trucs die zorgvuldigheid van de volgorde vereisen en een
beroep doen op de concentratie van kinderen. Bij het presenteren van een truc hoort niet alleen
het uitvoeren van de truc zelf maar ook het verhaal eromheen. Daarom spreekt het ook de
fantasie van de kinderen aan. Spelenderwijs kunnen ze al deze vaardigheden trainen. Ik merk
dat ze heel enthousiast worden. De combinatie van je eigen truc maken en vervolgens ermee
thuis en bij andere kinderen te kunnen scoren is heel erg leuk.

Voor wie
Ik geef goocheltrainingen op scholen aan kleine groepen kinderen. Een goochelworkshop is
geschikt voor groepen van 5 tot 20 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. De trucs die we gaan
doen worden aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Inhoud
Na een kleine goochelshow waarin ik een aantal trucs laat zien en de kinderen uitdaag om hun
goochelcapaciteiten te tonen, gaan ze zelf aan de slag om hun goocheltrucjes te maken. Ik geef
uitleg hoe een goochelaar zijn trucs presenteert en vertel de 10 gouden regels van een
goochelaar. Als de trucjes klaar zijn gaan we oefenen in het presenteren. Aan het einde van de
workshop gaan alle kinderen naar huis met een zelfversierde goocheldoos en goochelstaf en
minimaal drie trucjes en een kleine handleiding over hoe ze werken.

Kosten
Een workshop van twee uur voor maximaal 20 kinderen kost € 90. Daarbij komt dan € 2,50
materiaalkosten per kind. Voor een serie van workshops bij bijvoorbeeld naschoolse opvang
gelden in overleg andere tarieven.

Informatie
Voor meer informatie of een aanvraag voor een goochelworkshop kunt u bellen met
Loes van Dijk, Joco Kindercoaching, tel 030-6048001 of mailen naar
info@jocokindercoaching.nl.
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