
i"L![ffife: die sposie woorin

olle dinge bestoon

f, *k*r:r*t*rEsx: beweging
wot deur ruimte ploosvind

r:is-ick*rmofanEe*;
beweging wot op dieselfde
plek bly

Week 2 Skeppende Kunste (Uitvoerende Kunste): Improviseer en skep

'n Ballerina waf 'n

grond jete of "groof

sprong" uitvoer. Dil is'n
I o kom olo ri es e b ewe g i n g.

Donsers msok palrone

mel hul liggone in die
ruimtes rondom hulle.

Eenheid 6 Bewegingsroetines om

verhoudings te ontwikkel
Beweging is olomteenwoordig. Bome wieg in die wind en dle wolke
die hele tyd. Mense beweeg en dons. Wonneer jy dons, is door drie
von belong, noomlik , tyd en krog,

'n Donser beweeg op twee bosiese moniere. Die een beweging is

, en die onder, 'n Bolletdnnser wot oor
die verhcrog hordloop, gebruik byvoorbeeld lokomotoriese beweging. Dit
beweging wot binne 'n ruimte ploosvind. 'n lazzdanser wot op die mcrot

von die musiek wieq, gebruik nie-iokomotoriese beweging. Die beweginc
bly op een plek.

Die donser beweeg op moot von die musiek. 'n Donser beweeg sy of h
liggoom om potrone in die rulmte rondom hom of hoor te skep. Elke

wot die donser mook, is 'n klein deeltjie von die groter prentjie of storie

die donser met sy of hoor liggocrm vertel.

Jou onderwyser soljou begelei in 'n opwormingsoktiwiteit voordot jy begin en

ofkoeloktiwileit oon die einde vqn die les.

Verbeeljou dot jy in'n borrelvosgevong is. Krul op en hou jou knied met

jou orms vos.

Nou kon jy beweeg. Strek jou orms uit. Voel die ruimte rondom jou.

Stoon binne-in die bonel op. Strek jou bene uil so ver os wot jy kon,

Loop in die klos rond terwyljy jou borrel oonrol. Veronder von rigling

wonneer jy n0 oon iemond kom, Moenie no enigiemond kyk nie.

Wonneer jou onderwyser se dot jy oogkontok met die leerder nooste oc'
jou moet mook, rook mekoor se honde.

Kyk vir mekoor. Strek julle orms bo julle koppe uit en hou mekoor se

honde vos. Leun liggies op mekoor se orms.

Kruis julle orms oor mekoor en hou honde vos. Leun effens ogteroor.

Buig julle knied, buk of met 'n reguit rug en stoon stodig op.

Die borrel bors. Hou honde vos en tol in die rondte in 'n sirkel.

Beonlwoord die volgende vroe in jou werkboek:

Hoe het dit gevoelom op jou eie in die borrel rond te beweeg?

Beskryf die vorms wot jy en jou mool met jul liggome gemook het

Woorom is dit belongrik dot twee donsers mekoor moet vertrou?

Het jy en jou moot mekoor vertrou?

Tyd sluit mooislog,

tempo en ritme in, en is

'n element von dons en

musiek. Die donser dons

op moot von die musiek.
Krog is die gebruik von

energie. Jy kon energie

op verskillende moniere
gebruik, byvoorbeeld
swoorilig, stoccoto-ogtig
(kort en onderbroke)/
vloeiend, en gesponnei
ontsponne.
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